গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
ঢাকা।
[ মূল্য সাংদ াজন কর ]
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৩ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ।
এস.আর.ও. নং-১৪১-আইন/২০২১/১৩৮-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 বনদে ববধৃত
(ক) টেববল-১ এর কলাম (১) ও (২) এ উবিবখত Customs Act, 1969 (Act No. IV of
1969) এর First Schedule এর থাক্রদম, বশরনামা সাংখ্যা (Heading No.) এবাং
উহাদের সামঞ্জস্যপূণ ণ নামকরণ টকাড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ
ববণ ণত পণ্যসমূহদক আমোবন প ণাদে;
(খ) টেববল-২ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিল্লিত Customs Act, 1969 (Act No. IV of
1969) এর First Schedule এর থাক্রদম, বশরনামা সাংখ্যা (Heading No.) এবাং
উহাদের সামঞ্জস্যপূণ ণ নামকরণ টকাড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ
ববণ ণত পণ্যসমূহদক আমোবন ও উৎপােন প ণাদে;
(গ) টেববল-৩ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিল্লিত Customs Act, 1969 (Act No. IV of
1969) এর First Schedule এর থাক্রদম, বশরনামা সাংখ্যা (Heading No.) এবাং
উহাদের সামঞ্জস্যপূণ ণ নামকরণ টকাড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ
ববণ ণত পণ্যসমূহদক উৎপােন প ণাদে;
(ঘ) টেববল-৪ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিল্লিত যথাক্রমে, বশরনামা সাংখ্যা ও টসবার
টকাড এর ববপরীদত কলাম (৩) এ ববণ ণত টসবা প্রোনকারী কর্তণক প্রেত্ত মূল্য
সাংদ াজন কর আদরাপদ াগ্য টসবাসমূহমক; এবাং
(ঙ) টেববল-৫ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিল্লিত Customs Act, 1969 (Act No. IV of
1969) এর First Schedule এর থাক্রদম, বশরনামা সাংখ্যা (Heading No.) এবাং
উহাদের সামঞ্জস্যপূণ ণ নামকরণ টকাড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ
ববণ ণত পণ্যসমূহদক ব্যবসােী প ণাদে 
উহাদের উপর আদরাপণীে সমুেে মূল্য সাংদ াজন কর (আগাে কর ব্যতীত) হইদত অনুমেদ
২ ও ৩ এ বল্লণ িত শতি পূরণ সামপমে অব্যাহবত প্রোন কবরল, থা:-

টেববল-১
(আমোবন প ণাে)
বশরনামা সাংখ্যা
(Heading
No.)

(১)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)

(৩)

0306.31.10
0306.91.10

Rock lobster and other sea craw fish (Palinurus spp.,
panulirus spp., jasus spp.) Live Pona

0306.32.10
0306.92.10

Lobsters (Homarus spp.) Live Pona

0306.33.10
0306.93.10

Crabs Live Pona

0306.34.10
0306.94.10

Norway lobsters (Nephrops norvegicus) Live Pona

0306.35.10

Cold-water shrimps and prawns (Pendalus spp.,
Crangon crangon) Live Pona

0306.36.10
0306.95.10

Other shrimps and prawns, Live Pona

0306.39.10
0306.99.10

Other, including flours, meals and pellets of
crustaceans, fit for human consumption Live Pona

07.09

0709.99.90

Other: Sweet corn

07.12

0712.90.10

Other vegetables; mixtures of vegetables: Sweet corn

09.09

0909.21.90

Coriander seed

03.06

(বীজ বহসাদব রপ্তাবনকারক টেদশর প্রতযেন

প্রোদনর শদতণ)
10.05

1005.10.10

Maize Seed

(বীজ বহসাদব রপ্তাবনকারক টেদশর প্রতযেন

প্রোদনর শদতণ)
10.07

1005.10.90

Other

1007.10.10

Sorghum Seed

1007.10.90

Other

10.08

1008.21.10

12.07

1207.70.10

(বীজ বহসাদব রপ্তাবনকারক টেদশর প্রতযেন
পত্র প্রোদনর শদতণ)
(বীজ বহসাদব রপ্তাবনকারক টেদশর প্রতযেন পত্র
প্রোদনর শদতণ)
Millet seed

(বীজ বহসাদব রপ্তাবনকারক টেদশর প্রতযেন পত্র
প্রোদনর শদতণ)
Melon seed

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading
No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

12.09

1209.10.00

Sugar beet seed of a kind used for sowing

25.03

2503.00.00

রক সালফার

25.10

2510.20.00

রক ফসদফে

25.20

2520.10.10

Gypsum, imported as fertilizer

26.01

2601.11.00
2601.12.00

Iron Ore

2601.20.00
26.02

2602.00.00

Manganese ores and concentrates, including
ferruginous manganese ores and concentrates with a
manganese content of 20% or more, calculated on the
dry weight.

27.11

2711.12.00
2711.13.00

এল বপ গ্যাস

27.13

2713.20.10

Petroleum Bitumen In Drum

2713.20.90

Petroleum Bitumen In Bulk

28.18

2818.20.00

Aluminium Oxide, other than artificial corundum

28.21

2821.10.00

Iron oxides and hydroxides

28.33

2833.21.00

Magnesium Sulphates (Fertilizer)

2833.29.10

Zinc Sulphates (Fertilizer)

2833.29.90

টফরাস সালদফে

28.40

2840.19.00
2840.20.10

28.43

2843.90.10

Disodium Tetraborates (Fertilizer)
Solubor boron
Cisplatin BP, Oxaliplatin BP, Carboplatin BP

29.21

2921.21.10

Zinc salts as fertilizer

29.33

সাংবিষ্ট
এইচ,এস, টকাড

5-Fluorouracil BP, Methotrexate BP, Capecitabine
USP

29.33

2933.91.00

Temozolomide INN, Anastrozole USP, Erlotinib HCI
INN

29.34

2934.99.20

Gemcitabine HCI USP, Cyclophosphamide BP
Ifosfamide BP,

29.37

2937.12.00

Insulin and its salts

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading
No.)

(১)
29.38
29.39
29.41

29.42

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)

(৩)

2937.23.10

Desogestrel ethinyloestradiol and lynestrenal

2938.90.10

Etoposide BP
Vincristine Sulfate USP

সাংবিষ্ট
এইচ,এস, টকাড
সাংবিষ্ট
এইচ,এস, টকাড
সাংবিষ্ট
এইচ,এস, টকাড
2942.00.10

Doxorubicin HCL USP
Paclitaxel USP, Docetaxel USP
Simeprevir sodium, Ledipasvir, Sofosbuvir,
Ombitasvir, Partitaprevir, Ritonavir, Dasabuvir

30.01

সকল
এইচ,এস,দকাড

Glands and other organs for organotherapeutic uses,
dried, whether or not powdered; extracts of glands or
other organs or of their secretions for
organotherapeutic uses; heprain and its salts; other
human or animal substances prepared for therapeutic
or prophylactic uses, not elsewhere specified or
included.

30.02

3002.11.00
3002.12.00
3002.13.00
3002.14.00
3002.15.00
3002.19.00
3002.90.00
3003.10.00
3003.20.00
3003.31.00
3003.39.10
3003.39.90
3003.41.00
3003.42.00
3003.43.00
3003.49.10
3003.49.90
3003.90.91

ম্যাদলবরো বনদরাধক, ক্ষ্মা বনদরাধক, কযান্সার বনদরাধক,
কুষ্ঠদরাগ বনদরাধক, ককাল্লিড-১৯ ল্লনমরাধক ঔষধসমূহ,
এবিবাদোটিক, টেরা (sera) েবিন ও কাবড ণওভ্াসকুলার
ঔষধসমূহ, এবি টহপাটিক, এবি টহপাটিক এনদসফাদলাপ্যাবথ
(encephalo-pathy);
অন্যান্য;
টহাবমওপ্যাবথক,
বাদোদকবমক ও সাইদকাট্রবপক ঔষধসমূহ (শুধুমাত্র
ফ্লুদফনাবজন টডকাদনাদেে, ফ্লুদফনবথকসল টডকাদনাদেে,
টলাদফনবথকসল টডকাদনাদেে); এনাসদথটিক, সাধারণ ও
টলাকাল, ইথার এনাসদথটিক বববপ/ইউএসবপ, ইথাইল
টলারাইড বববপ, সুকসাদমথবলোস টরামাইড/ টলারাইড,
থাইওদপিন টসাবডোম জাইদলাদকইন/ বলদডাদকইন/
বলগুওদকইন, এডদরনাবলনযুক্ত হউক বা না হউক, টপ্রাদকইন
হাইদরাদলারাইড, এডদরনাবলন যুক্ত হউক বা না হউক,
কাইোমাইন হাইদরাদলারাইড, বকডনী টরাদগর ডাোবলবসস
ফ্লুইড, বকডনী সাংদ াজদনর জন্য সাইদলাসপবরন ঔষধ এবাং

30.03

Erythropoietin;

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading
No.)

(১)
30.04

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)

(৩)

3003.90.99
3004.10.00
3004.20.10
3004.20.90
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

30.04

3004.90.91

30.06

সাংবিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

ম্যাদলবরো বনদরাধক, ক্ষা বনদরাধক, কযান্সার বনদরাধক,
কুষ্ঠদরাগ বনদরাধক, কাবড ণওভ্াসকুলার, এবিদহপাটিক
এনদসফাদলাপ্যাবথক (encephalopathy) ঔষধ এবাং বকডনী
ডাোবলবসস সবলউশন, Drugs for Thalassaemia
Sterile surgical catgut, surgical suture

3215.90.10

কবম্পউোর বপ্রিাদর ব্যবহা ণ ইাংক টজে, বরবফল বকেস্

32.15

3215.90.20

Ink for ball point pen imported by VAT registered
ball point pen manufacturing industries

35.07

3507.90.10

Streptokinase

39.07

3907.69.10

Poly ethylene terephthalate (imported by VAT
registered textile yarn manufacturer)

39.14

3914.00.00

Ion-exchangers based on polymers of 39.01 to 39.13,
in primary froms

39.16

3916.90.20

Fibre re-inforced polymer (FRP) sticks and profile
shapes

39.17

3917.29.10

Other: hoses for gas cylinder

39.21

3921.90.10

Vulcanised fibre sheet imported in pre punched, cut

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading
No.)

(১)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)

(৩)
to size shape for the manufacture of sliver cans;
plastic film metalised yarn grade imported by VAT
registered metalized yarn (flat or round)
manufacturing industry

39.26

3926.90.92

কমপাল্লযট এলল্লপল্লয গ্যাস ল্লসল্ললন্ডার

40.11

4011.70.10

Tyre used on agricultural tractors

40.13

4013.90.10

Inner tubes or rubber used on tractors

40.16

4016.99.20

Rubber bearing

44.21

4421.90.10

ম্যাচ বিি

47.01

সাংবিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

Pulp (ককবল

হইদত

িৈাট ল্লনবল্লিত কাগয উৎপাদনকারী প্রল্লতষ্ঠামনর
কেমে প্রমযাযৈ)

47.06
47.03

4703.29.00

47.07

সাংবিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

উডপাল্প (ককবল িৈাট ল্লনবল্লিত থামেিামসটং কোল্লডং
কপাউন্ড উৎপাদনকারী প্রল্লতষ্ঠামনর কেমে প্রমযাযৈ)
Waste and scrap paper (বনউজবপ্রণ্ট উৎপােনকারী

প্রবতষ্ঠান

কর্তণক আমোবনর টক্ষদত্র)

49.01
52.02
54.03

4901.99.20
5202.99.10
5403.31.00

55.01

সকল
এইচ,এস,দকাড

70.19

7019.90.20

কমপাল্লযট এলল্লপল্লয গ্যাস ল্লসল্ললন্ডার

71.02

7102.21.00

Unworked or simply sawn, cleaved or bruted.

71.08

7108.12.00

Gold in unwrought form

71.08

7108.13.00

Gold in semi-menufactured form

71.08

7108.13.00

Gold bullion

7201.10.00

Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less
of phosphorus

7201.20.00

Non-alloy pig iron containing by weight more than
0.5% of phosphorus

7201.50.00

Alloy pig iron; spiegeleisen

72.01

Text books for primary and secondary education
Cotton waste
Other yarn, single of viscose rayon, untwisted or with
a twist not exceeding 120 turns per meter
Synthetic filament tow (acrylic or mod acrylic)
imported by VAT Registerd Synthetic staple fibre
manufacturer.

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading
No.)

(১)
72.03

72.04
72.05
72.06

84.07

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)
সকল
এইচ,এস,দকাড
সকল
এইচ,এস,দকাড
সকল
এইচ,এস,দকাড
সকল
এইচ,এস,দকাড

(৩)
স্পঞ্জ আেরন
বর-টরাদলবল ও টমদেবল স্ক্র্যাপ
Powder of pig-iron or steel
Iron and non-alloy steel in ingots or other primary
forms

8407.10.00

Aircraft Engine

8421.29.20

Haemodialyser (Artificial Kidney)

8421.39.30

Leucocyte filter

84.30

8430.61.10
8430.61.20
8430.61.30

Sand/Vibro compaction
Jet/Cement grouting
Soil anchoring/Grouting apparatus

84.34

8434.20.00

টডইরী টমবশনারী

84.36

সকল
এইচ,এস,দকাড

Other agricultural, horticultural, forestry, poultrykeeping or bee-keeping machinery, including
germination plant fitted with mechanical or thermal
equipment, poultry incubator and brooders

84.44

8444.00.00

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting
man-made textile materials

84.45

সকল
এইচ,এস,দকাড

Machines for preparing textile fibres; spinning,
doubling or twisting machines and other machinery
for producing textile yarns, textile reeling or winding
(including weft-winding) machines and machines for
preparing textile yarns for use on the machines of
heading No 84.46, or 84.47.

84.46

সকল এইচ,এস,
টকাড

Weaving machines (looms)

84.47

সকল
এইচ,এস, টকাড

Knitting machines, stitch-bonding machines and
machines for making gimped yarn, tulle, lace,
embroidery, trimmings, braid or net and machines for
tufting

84.21

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading
No.)

(১)
84.71

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)
সকল
এইচ,এস,দকাড

(৩)
কবম্পউোর ও তার ইউবনেসমূহ এবাং আনুষবঙ্গক ন্ত্রপাবত
(Finger print scanner/Biometric scanner ব্যতীত)

(8471.60.10

ব্যতীত)
84.73

8473.30.00

কবম্পউোর ও তার ইউবনেসমূহ এবাং আনুষবঙ্গক ন্ত্রপাবত

84.81

8481.40.90

Safety or relief valves having inner diameter
exceeding 1 inch

85.01

সাংবিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

85.17

8517.62.30

কবম্পউোর মদডম

85.17

8517.62.40

85.23

8523.29.12
8523.49.21
8523.80.10

Grandmaster clock; modulator; multiplexer; optical
fibre platform
Database; operating systems; development tools;
productivity, communication or collaboration
software for automatic data processing machines

85.27

8527.12.00

টু-ইন-ওোন (সম্পূণ ণ ততবর অবস্থাে) [দকবলমাত্র ববদ্যমান
াত্রী (অপ ণেক) ব্যাদগজ (আমোবন) বববধমালা এর আওতাে
আমোবনর টক্ষদত্র প্রদ াজয]

85.28

8528.52.10

Computer monitor size not exceeding 22 inch

85.28

8528.71.10

8702.90.51

কসট-টপ-বক্স
ল্লসমকল্লড বাস
বসএনবজ চাবলত ডাবল টডকার
বসএনবজ চাবলত ৪০ বা তদুর্ধ্ণ সীদের বসদকবড বাস

8705.90.10

Truck mounted CPT

8706.00.21

ডাবল টডকার এর ইবঞ্জনসহ টচবসস
৪০ বা তদুর্ধ্ণ সীদের বাস এর ইবঞ্জনসহ টচবসস
রাইভ্ারসহ অনুর্ধ্ণ ১৫ আসন বববশষ্ট পাববলক কযাবরোর এর
ইবঞ্জনসহ টচবসস

8702.10.50
87.02

87.05

8702.90.11

8706.00.22
8706.00.23
87.06

87.13

ফদো টভ্াোবেক টজনাদরের

8706.00.24

Chassis fitted with engine for the motor vehicles of
Heading 87.02 in CKD Condition

8706.00.29
8713.10.00

৮৭.০২ টহবডাংভুক্ত অন্যান্য বাহদনর ইবঞ্জনসহ টচবসস
Carriages for disabled persons not machanically
propelled (Wheel chair)

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading
No.)

(১)
88.02

88.03
89.08
90.14
90.15

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)
সকল
এইচ,এস,দকাড
সকল
এইচ,এস,দকাড
সকল
এইচ,এস,দকাড

(৩)
সকল পণ্য
Aircraft Parts

বশপ ফর স্ক্র্যাপ

90.24

9014.80.10
9015.80.10
9018.39.20
9018.39.40
9021.29.00
9021.31.00
9021.39.00
9024.80.10

Accelerometer
Seismometer
Insulin pen / Insulin cartridge
AV Fistula needle
Other
Artificial joints
Other
Shake table/CPT with seismic probe machine

90.32

9032.81.00

Regulator for gas cylinder

91.01

9101.19.10
9101.29.10
9101.91.10
9101.99.10

91.02

9102.11.10
9102.19.10
9102.21.10
9102.29.10
9102.91.10
9102.99.10

90.18
90.21

98.01

সাংবিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

Watches specially designed for the use of the blind

যােী (অপয িটক) ব্যামগয (আেদাল্লন) ল্লবল্লধোলা, ২০১৬ এর
আওতায় আনীত পণ্যসমূহ

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

টেববল-২
(আমোবন ও উৎপােন প ণাে)
সামঞ্জস্যপূণ ণ
পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description
of goods)
নামকরণ টকাড
(H.S Code)

(১)

(২)

07.01

0701.10.10

(৩)
আলু বীজ (বীজ বহসাদব রপ্তাবনকারক টেদশর সংল্লিষ্ট কর্তণপদক্ষর
প্রতযেনপত্র প্রোদনর শদতণ)

08.04

0804.10.19
0804.10.29

টখজুর, তাজা বা শুকদনা (২.৫ টকবজ প ণন্ত টমাড়ক বা টিনজাত
ব্যতীত)

09.04

0904.21.90

শুকনা মবরচ

10.01

1001.11.10
1001.91.10

গম বীজ (বীজ বহসাদব রপ্তাবনকারক টেদশর সংল্লিষ্ট কর্তণপদক্ষর
প্রতযেনপত্র প্রোদনর শদতণ)

10.06

1006.10.10
1006.10.90
1006.20.00
1006.30.90
1006.40.00

সকল প্রকার চাউল, সকল প্রকার ধান বীজ (বীজ বহসাদব
রপ্তাবনকারক টেদশর সংল্লিষ্ট কর্তণপদক্ষর প্রতযেনপত্র োবখল
করার শদতণ, প্যাদকেজাত হউক বা না হউক)

11.01

1101.00.10

গম এর মেো বা আো (২.৫ টকবজ প ণন্ত)
গম এর মেো বা আো (২.৫ টকবজর উদর্ধ্ণ বাদে)
গম বা টমসবলন ব্যতীত অন্যান্য পদণ্যর মেো বা আো

1101.00.90
11.02

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

12.08

1208.10.00

Full fat soyabean

23.01

2301.10.10
2301.10.90

মাাংস বা মাাংদসর বদজণযর গুুঁড়া, ক্ষুদ্র োনাকৃত খাবার, গবলত
চবব ণ, গাে
Animal feed বহসাদব ব্যবহা ণ কঠিন টখালসযুক্ত জলজ প্রাণীর
(দ মন, কাঁকড়া) বা অন্যান্য জলজ অদমরুেন্ডী প্রাণীর গুুঁড়া
খাবার ও টপদলেস
োনাোর হওো বা না হওো বনবব ণদশদষ চালুবন, টপষা বা অন্য
টকান ভ্াদব প্রাপ্ত ভুট্টা, গম, অন্যান্য বসবরোল ও ততল জাতীে
উবিদের ভূবষ, তুষ, বা অন্য টকান অববশষ্টাাংশ
টেতসার বা সমজাতীে উৎপােদনর অববশষ্ট
োনাোর বা গুুঁড়া হওো বা না হওো বনবব ণদশদষ সোববন হইদত
ততল বনষ্কাশদনর সমে প্রাপ্ত তখল বা অন্যান্য কঠিন অববশষ্ট

2301.20.10
2301.20.90
23.02

সকল
এইচ,এস টকাড

23.03

2303.10.00

23.04

2304.00.00

23.05

2305.00.00

োনাোর বা গুুঁড়া হওো বা না হওো বনবব ণদশদষ চীনা বাোম
হইদত ততল বনষ্কাশদনর সমে প্রাপ্ত তখল বা অন্যান্য কঠিন
অববশষ্ট

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H.S Code)

(১)

(২)

23.06

2306.10.00

2306.20.00

2306.30.00

2306.41.00
2306.49.00

2306.60.00
2306.90.00

(৩)
োনাোর বা গুুঁড়া হওো বা না হওো বনবব ণদশদষ তুলা বীজ হইদত
ততল বনষ্কাশদনর সমে প্রাপ্ত তখল বা অন্যান্য কঠিন অববশষ্ট
(দহবডাং ২৩.০৪ ও ২৩.০৫ এর আওতাভুক্ত একই জাতীে পণ্য
ব্যতীত)
োনাোর বা গুুঁড়া হওো বা না হওো বনবব ণদশদষ বতষী বীজ
হইদত ততল বনষ্কাশদনর সমে প্রাপ্ত তখল বা অন্যান্য কঠিন
অববশষ্ট (দহবডাং ২৩.০৪ ও ২৩.০৫ এর আওতাভুক্ত একই
জাতীে পণ্য ব্যতীত)
োনাোর বা গুুঁড়া হওো বা না হওো বনবব ণদশদষ সূ ণমুখীর বীজ
হইদত ততল বনষ্কাশদনর সমে প্রাপ্ত তখল বা অন্যান্য কঠিন
অববশষ্ট (দহবডাং ২৩.০৪ ও ২৩.০৫ এর আওতাভুক্ত একই
জাতীে পণ্য ব্যতীত)
োনাোর বা গুুঁড়া হওো বা না হওো বনবব ণদশদষ সবরষা বা
টকালজা বীজ হইদত ততল বনষ্কাশদনর সমে প্রাপ্ত তখল বা
অন্যান্য কঠিন অববশষ্ট (দহবডাং ২৩.০৪ ও ২৩.০৫ এর
আওতাভুক্ত একই জাতীে পণ্য ব্যতীত)
পাম নাে বা কাদণ ণল এর তখল ও অন্যান্য অববশষ্ট
োনাোর বা গুুঁড়া হওো বা না হওো বনবব ণদশদষ অন্যান্য বীজ
হইদত ততল বনষ্কাশদনর সমে প্রাপ্ত তখল বা অন্যান্য কঠিন
অববশষ্ট (দহবডাং ২৩.০৪ ও ২৩.০৫ এর আওতাভুক্ত একই
জাতীে পণ্য & Maize (corn) germ ব্যতীত)

23.08

2308.00.00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable
residues and by-products, whether or not in the form of
pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere
specified or included

23.09

2309.90.11

Vitamin or mineral or amino acid or their combination
(feed grade)
Vitamin premix or mineral premix or amino acid
premix or their combination (feed grade)
Probiotics or Prebiotics or their combination (feed
grade)
Essential oil or combination oils (feed grade)
Other

2309.90.12
2309.90.13
2309.90.14
2309.90.19
2309.90.90

অন্যান্য

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H.S Code)

(১)

(২)

28.21

2821.10.00

Iron oxides and hydroxides

29.22

2922.41.00

29.23

2923.10.00

লাইবসন এবাং ইহার এস্টারসমূহ; ইহার লবণসমূহ
টকাবলন (Choline) এবাং ইহার লবণসমূহ

29.30

2930.40.00

বমবথওনাইন (Methionine)

30.02

3002.20.00

ভ্যাকবসন্স ফর বহউম্যান টমবডবসন
ভ্যাকবসন্স ফর টভ্দেবরনাবর টমবডবসন

3002.30.00

(৩)

(আমোবন নীবত
আদেদশর শতণ
পবরপালন সাদপদক্ষ)
সকল প্রকার জন্ম বনদরাধক ও Insulin (ইনসুবলন)

30.02
30.03
30.04
30.06

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

31.01

সকল
এইচ,এস,দকাড

সকল প্রকার সার

38.08

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

কৃবষকাদ ণ ব্যবহা ণ ইনদসকটিসাইড,
ফাাংবগসাইডস,
হারববসাইডস, এবনেস্প্রাউটিাং টপ্রাডাক্টস, প্লাি টগ্রাথ টরগুদলের,
বডসইনদফকট্যািস এবাং কৃবষকাদজ ব্যবহারদ াগ্য অনুরূপ
অন্যান্য পণ্যাবে ও কাঁচামাল

40.14

4014.10.00

41.04

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

বপকল্ড ও ওদেে ব্লু চামড়া

44.04
44.06
44.07

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

সকল প্রকার টচরাই কাঠ

49.01
49.02
49.03
55.03

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

পুস্তক, পুবস্তকা, সাংবােপত্র, পবত্রকা, সামবেকী

হইদত
31.05

হইদত

Sheath Contraceptives (কনডম)

41.07

55.06

5503.11.00
5503.19.00
5503.20.00
5503.30.00
5506.10.00
5506.20.00
5506.30.00

পবলস্টার স্টযাপল ফাইবার, নাইলন স্টযাপল ফাইবার, এবক্রবলক
স্টযাপল ফাইবার, মডাবক্রবলক স্টযাপল ফাইবার

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H.S Code)

(১)

(২)

(৩)

73.21

7321.12.00

টকদরাবসন চুলা

84.24

8424.10.00

Fire Extinguisher

84.24

8424.41.10
8424.41.90
8424.49.00

কৃবষ কাদ ণ ব্যবহা ণ সকল প্রকার টস্প্রোর

84.32

8432.80.00

Power Tiller

84.79

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

85.41

8541.40.10

Photovoltaic cells, whether or not assembled in modules
or made up into panels.

8541.40.20

Solar Modules or Panels.

Aerator used in pisiculture

87.01

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

90.18

9018.32.00

Tubular metal needles and needles for sutures.

9018.90.30

Angiographic catheter, guide catheter, guide wire,
introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons,
stents.

9018.90.90

Other

90.19

9019.20.10

Oxygen therapy and artificial respiration apparatus,
including heart/lung resuscitation units

90.21

9021.40.00

Hearing aids, excluding parts and accessories

90.21

9021.50.00

Pacemaker for stimulating heart muscles

9021.90.10

হাে ণ ভ্াল্ব

94.02

9402.90.10

হাসপাতাল শয্যা।

94.05

9405.40.10

Shadow less operation lamps

94.05

9405.50.10

হাবরদকন বাবত

96.09

9609.10.00

96.12

9612.10.10

কাঠ টপবন্সল
কবম্পউোর বপ্রণ্টার বরবন।

Tractor (prime mover

ব্যতীত)

টেববল-৩
(উৎপােন প ণাে)
বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

02.01 হইদত
02.10 প ণন্ত

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

টেদশ উৎপাবেত সকল প্রকার টভ্াজয কাঁচা মাাংস
(প্যাদকেকৃত হউক বা না হউক)

02.07

0207.11.90
0207.12.90

০১.০৫ এর কেণীভুক্ত হাঁস মুরগীর োংস এবং কিাযৈ
নাল্লিভূল্লি, তাযা, ঠান্ডা অথবা ল্লহোল্লয়ত (২.৫ ককল্লয
পয িন্ত কোিক বা টনযাত ব্যতীত)

02.07

0207.13.90

Fresh or chilled Cuts and Offal of fowls in bulk

02.07

0207.14.90

Frozen Cuts and Offal of fowls in bulk

03.01 হইদত
03.07 প ণন্ত

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

টেদশ উৎপাবেত সকল প্রকার টভ্াজয কাঁচা মাে
(প্যাদকেকৃত হউক বা না হউক)

04.01
04.03
04.04
04.06
04.09

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

প্যাদকেকৃত তরল দুধ, পবনর, মাঠা

0409.00.90

প্রাকৃল্লতক েধু (২.৫ ককল্লয পয িন্ত কোিক বা টনযাত
ব্যতীত)

সকল এইচ,এস,দকাড

ফুদলর টতাড়া ততবর বা অলাংকরদণর উপদ াগী ফুল এবাং
ফুদলর কবল, তাজা, শুকনা, রাং করা, বিচ, পবরপুণ ণ বা
অন্যভ্াদব প্রস্তুতকৃত

06.04

সকল এইচ,এস,দকাড

ফুদলর টতাড়া ততবর বা অলাংকরদণর উপদ াগী, তাজা,
শুকনা, রাং করা, বিচ, পবরপুণ ণ বা অন্যভ্াদব প্রস্তুতকৃত
পাতা, শাখা এবাং উবিদের অন্যান্য অাংশ, ফুল অথবা
ফুদলর কবল এবাং ঘাস, শ্যাওলা এবাং তশবাল েত্রাক
ব্যতীত

07.01 হইদত
07.14 প ণন্ত

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

07.06

0706.10.90

06.03

টেদশ উৎপাবেত সকল প্রকার বিঁোজ, রসুন, শাকসবি
টকান আকৃবত, প্রকৃবত ও গুনগত পবরবতণন ব্যবতত
(প্যাদকেকৃত হউক বা না হউক)
গাযর ও শালগে তাযা অথবা ঠান্ডা (২.৫ ককল্লয পয িন্ত
কোিক বা টনযাত ব্যতীত)

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

08.01

0801.11.90
0801.12.90
0801.19.90
0801.21.90
0801.22.90
0801.31.90
0801.32.90

নাবরদকল, রাবজল বাোম এবাং কাজু বাোম, তাজা
অথবা শুকদনা, টখালস বা আবরণ োড়াদনা হউক বা না
হউক (২.৫ টকবজ প ণন্ত টমাড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)

08.02

0802.11.90
0802.12.90
0802.21.90
0802.22.90
0802.31.90
0802.32.90
0802.41.90
0802.42.90
0802.51.90
0802.52.90
0802.61.90
0802.62.90
0802.70.90
0802.80.90
0802.90.19
0802.90.99

অন্যান্য বাোম, সুপারী, তাজা অথবা শুকদনা, টখালস বা
আবরণ োড়াদনা হউক বা না হউক (২.৫ টকবজ প ণন্ত
টমাড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)

08.03

0803.10.90
0803.90.90

08.04

0804.20.19
0804.20.29
0804.30.90
0804.40.90
0804.50.19
0804.50.29
0804.50.39

সকল প্রকার কলা, তাজা বা শুকদনা (২.৫ টকবজ প ণন্ত
টমাড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)
ডুমুর, আনারস, অযাদভ্াকযাদডাস, টপোরা, আম এবাং
গাব, তাজা বা শুকদনা (২.৫ টকবজ প ণন্ত টমাড়ক বা
টিনজাত ব্যতীত)

08.05

0805.10.90
0805.20.90
0805.40.90
0805.50.90
0805.90.19
0805.90.29

টলবুজাত ফল, তাজা অথবা শুকদনা (২.৫ টকবজ প ণন্ত
টমাড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

08.06

0806.10.90
0806.20.90

আঙ্গুর, তাজা অথবা শুকদনা (২.৫ টকবজ প ণন্ত টমাড়ক
বা টিনজাত ব্যতীত)

08.07

0807.11.90
0807.19.90
0807.20.90

তরমুজ জাতীে ফল (তরমুজসহ) এবাং টিঁদপ, তাজা
(২.৫ টকবজ প ণন্ত টমাড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)

08.08

0808.10.90
0808.30.90
0808.40.90

আদপল, নাশপাবত এবাং টকাইন্স (Quinces), তাজা (২.৫
টকবজ প ণন্ত টমাড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)

08.09

0809.10.90
0809.21.90
0809.29.90
0809.30.90
0809.40.90
0810.10.90
0810.20.90
0810.30.90
0810.40.90
0810.50.90
0810.60.90
0810.70.90
0810.90.90

এবপ্রকে, টচরী, পীচ (ন্যাক্টাবরনস সহ), প্লাম এবাং টপাস,
তাজা (২.৫ টকবজ প ণন্ত টমাড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)

09.04
09.09
09.10

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

টেদশ উৎপাবেত সকল প্রকার মবরচ, আো, ধবনো, হলুে
(প্যাদকেকৃত হউক বা না হউক)

10.01 হইদত
10.08 প ণন্ত

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

টেদশ উৎপাবেত সকল প্রকার চাউল, গম, ভুট্টা,
(প্যাদকেকৃত হউক বা না হউক)

11.03

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

চাল, গম ও ভুট্টার ততবর সুবজ

15.12

1512.11.00
1512.19.00
1514.11.00
1514.19.00

08.10

15.14

অন্যান্য ফল, তাজা (২.৫ টকবজ প ণন্ত টমাড়ক বা
টিনজাত ব্যতীত)

Sunflower seeds oil (Crude and refined)

সল্লরষার জ্তল

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

15.15

1515.90.00

17.01

সকল এইচ,এস,দকাড

19.04

1904.10.00

19.05

1905.10.00
1905.20.00
1905.31.00
1905.90.00

23.03

2303.20.00

2303.30.00

(৩)
চাদলর কুড়ার টতল (Rice Bran Oil)
বচবন ও আঁদখর গুড়
মুল্লি
১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মূল্যোন পয িন্ত পাউরুট ও
বনরুট
১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা পয িন্ত (প্রল্লত ককল্লয)
মূল্যোমনর হামত জ্তল্লর ল্লবস্কুট; এবং
১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা পয িন্ত (প্রল্লত ককল্লয)
ি
মূল্যোমনর হামত জ্তল্লর ককক (পাটমকক
ব্যতীত)
ববদের মন্ড, বচবন উৎপােন হইদত প্রাপ্ত আদখর টোবড়া বা
অন্যান্য বজণয
টচালাই বা পাতন হইদত প্রাপ্ত তলানী ও বজণয
অপ্রবক্রোজাত তামাক

24.01

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

25.01

2501.00.10

লবন, সকল ধরদনর

27.11

2711.12.00
2711.13.00

এলবপ গ্যাস (দবাতল বা বসবলন্ডারজাতকারী কর্তণক বাে
ক্রদের টক্ষদত্র)

27.16

2716.00.00

ববদুযৎ

28.33

2833.21.00

Magnesium Sulphates (Fertilizer)

2833.29.10

Zinc Sulphates (Fertilizer)

2833.29.90

টফরাস সালদফে

28.40

2840.19.00

Disodium Tetra borates (Fertilizer)

29.36

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

29.37
30.02
30.03
30.04

2937.12.00

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

30.02

3002.15.00

টপ্রাবভ্োবমনস ও বভ্োবমন
Insulin and its salts

কযান্সার বনদরাধক ঔষধ ও বকডনী ডাোলাইবসস
সবলউশন বলভ্ার বসদরাবসস/ টহপাোইটিস বস/ ককাল্লিড১৯ ল্লনমরাধক ঔষধ
COVID-19 Test Kits
(based on Immunological Reactions)

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

30.03
30.04

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

30.06

3006.50.00

First-aid boxes and kits

35.07

3507.90.10

Streptokinase

38.08

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

ইঁদুর মারার ববষ

38.22

3822.00.00

38.24

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড
সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

বজপসাম রাই হাইদরে (সার ল্লহমসমব ব্যবহাদরর জন্য)

39.24

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

প্লাল্লিমকর জ্তল্লর টল্লিন বক্স ও পাল্লনর কবাতল

39.26

3926.20.90

39.02

3926.20.90
40.01

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস, টকাড

48.01

4801.00.00

50.04
52.02

5004.00.00
5202.99.10

52.08 হইদত
52.12

সকল
এইচ.এস.দকাড

(৩)
কহাল্লেওপ্যাল্লথক, আয়ুমব িল্লদক, ইউনানী ও কিষয ঔষধ
সােগ্রী

COVID-19 Test Kits
based on polymerase chain reaction (PCR)
nucleic acid test

প্লাবস্টক োনা (প্লাবস্টক বজণয টথদক বর-সাইবলাং এর
মাধ্যদম প্লাবস্টক োনা উৎপােদনর কেমে)

Protective garments made from plastic sheeting
(medical purpose)
Plastic face shields (covering more than the eye
area) (medical purpose)

টলদেি (Latex) (প্রাথবমক তরল অবস্থাে)
বনউজবপ্রি (দরাল অথবা শীে আকাদর) (তথ্য ও
প্রকাশনা অবধেপ্তর প্রেত্ত প্রাপ্যতার বভ্বত্তদত সাংবােপত্র
বশল্প কর্তণক ক্রদের টক্ষদত্র)
টরশম সুতা
Cotton waste

কেন টগ্র টফবরকস, সকল ধরদণর

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

53.03
53.07
53.10
56.01
56.02
56.06
56.07
56.08
57.01
57.02
57.03
57.04
57.05
58.01
58.02
58.03
63.05

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

পােজাত পণ্য

55.16

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

হস্তচাবলত লুদম (পাওোর লুম ব্যতীত) কৃবত্রম আঁশ ও
সুতার ততবর টফবরি

62.10

6210.10.00

62.11

6211.33.00
6211.39.00
6211.43.00
6211.49.00

Protective garments for surgical/medical use
(medical purpose)
Medical Protective gear

64.02

6402.20.00

প্লাল্লিক ও রাবামরর হাওয়াই চপ্পল এবং প্লাল্লিমকর
পাদুকা প্রল্লত কযািা ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা
মূল্যসীো পয িন্ত (অনপনীয় কাল্ললমত মুল্লিত/মিাদাইকৃত
থাকার শমতি)

68.02

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড
সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

কঠিন ল্লশলা (েধ্যপািা কঠিন ল্লশলা প্রকল্প হমত
উমতালমনর কেমে)

73.23

7323.91.00

73.26

7326.90.90

ফাউন্ড্রী এবাং ইবঞ্জবনোবরাং বশদল্প উৎপাবেত কড়াই,
তাওো
ফাউন্ড্রী এবাং ইবঞ্জবনোবরাং বশদল্প উৎপাবেত জাদলর
কাঠি

54.01 হইদত

68.10

(৩)

Hollow concrete block, Concrete readymix.

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

82.01

8201.10.00

ফাউন্ড্রী এবাং ইবঞ্জবনোবরাং বশদল্প উৎপাবেত টকাোল
এবাং টবলচা

84.09

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

টসচ পাম্প ইবঞ্জদনর ন্ত্রাাংশ এবাং বফবশাং ট্রলার ইবঞ্জদনর
ন্ত্রাাংশ

84.13

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

ফাউন্ড্রী এবাং ইবঞ্জবনোবরাং বশদল্প উৎপাবেত টসচ পাম্প
ও উহার ন্ত্রাাংশ

84.14

8414.20.00
8414.90.90

ফাউন্ড্রী এবাং ইবঞ্জবনোবরাং বশদল্প উৎপাবেত হস্তচাবলত
টিউব ওদেল ও উহার ন্ত্রাাংশ

84.21

8421.29.20

Haemodialyzer (Artificial Kidney)

84.34

8434.20.00

টডইরী টমবশনারী

84.23

8423.90.00

ফাউন্ড্রী এবাং ইবঞ্জবনোবরাং বশদল্প উৎপাবেত বােখারা

84.32 ও 84.33

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

Thresher machine,

84.36

8439.99.00

U.S.G. Applicator

84.37

8437.80.10
8437.80.90

ফাউন্ড্রী এবাং ইবঞ্জবনোবরাং বশদল্প উৎপাবেত রাইস হলার
এবাং হুইে ক্রাশার

8437.90.10
8437.90.90

ফাউন্ড্রী এবাং ইবঞ্জবনোবরাং বশদল্প উৎপাবেত রাইস
হলাদরর জালী, টিড ও বােম এবাং হুইট ক্রাশামরর
যন্ত্াংশ
টেিোইল ও জুে বমদলর খুচরা ন্ত্রাাংশ

84.48
84.69
84.80
84.87
85.02

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড
সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড
সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড
8487.90.00

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

পাওয়ার ল্লরপার, পাওয়ার টলার
অপামরমটড ল্লসডার, কম্বাইন্ড হারমিির, কলা-ল্ললিট
পাপ, করাটারী টলার, উইডার (ল্লনিানী) ও উইমনায়ার
(ঝািাইকল)

বাাংলা, বাাংলা-ইাংদরজী টোভ্াবষক োইপ রাইোর
টমবশন
ইন্ডাবিোল টমাল্ড
Jute Fiber Separator

জ্বদুৈল্লতক কযনামরটর

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

85.07

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

Solar Battery (60 ampere

85.23

সংল্লিষ্ট সকল
এইচ,এস,দকাড

Software

87.06

8706.00.22

ch©šÍ) [IDCOL wbewÜZ
†mvjvi c¨v‡bj Drcv`bKvix cÖwZôvb ও IDCOL এর
Partner Organization সমূহ KZ©„K e¨vUvix µ‡qi
‡ÿ‡Î]

৪০ (চবিশ) বা তদতাবধক াবত্রর আসন বববশষ্ট বাস
(Buses for having seating capacity of 40 or
more)
Carriages for disabled persons not mechanically
propelled (Wheel chair)

87.13

8713.10.00

87.16
90.04

8716.39.00
8706.00.29
9004.90.00

90.18

9018.39.20

Protective spectacles and goggles for medical
use
Insulin pen / Insulin cartridge

90.18
90.20

9018.90.90
9020.00.00

3-ply/ 3 layer surgical Mask (Including Face
Mask)

90.21
91.01

9021.31.00
9101.19.10
9101.29.10
9101.91.10
9101.99.10
9102.11.10
9102.19.10
9102.21.10
9102.29.10
9102.91.10
9102.99.10
9405.91.00
9608.10.00
9619.00.00

Artificial joint

91.02

94.05
96.08
96.19

পণ্য পবরবহনকারী টট্রইলার
অন্যান্য (Others)

Watches specially designed for the use of the
blind

হযাবরদকন বাবতদত ব্যবহা ণ বচমনী
বল পদেি টপন
স্যাল্লনটাল্লর ন্যাপল্লকন

টেববল-৪
(দসবা প ণাে)
বশরনামা
সাংখ্যা

টসবার টকাড

টসবা

(১)

(২)

(৩)

S০০১

S০০১.১০
S০০১.২০

টহাদেল ও টরদস্তারাঁ:
বাাংলাদেদশর অভ্যন্তদর সকল অস্থােী টহাদেল ও টরদস্তারাঁ (অস্থােী
ববলদত টবষ্টনী ববহীন, ববদুযৎ ফযান ববহীন ও অনবধক দুইটি তবদুযবতক
বাবতযুক্ত টহাদেল ও টরদস্তারাঁদক বুঝাইদব)।

S০০৪

S০০৪.০০

S০০৬

S০০৬.০০

বনমণাণ সাংস্থাাঃ
(ক) ৩০ টশ জুন, ১৯৯১ প ণন্ত স্বাক্ষবরত সকল চুবক্তর আওতাধীন
বনমণাণ সাংক্রান্ত কা ণক্রম এবাং
(খ) ৩০ টশ জুন, ১৯৯১ প ণন্ত জারীকৃত টেন্ডার সমূদহর বভ্বত্তদত ৩০
টশ জুন, ১৯৯৩ প ণন্ত স্বাক্ষবরত সকল চুবক্তর আওতাধীন বনমণাণ
সাংক্রান্ত কা ণক্রম
বহমাগার

S০০৭

S০০৭.০০

ববজ্ঞাপনী সাংস্থাাঃ পবত্রকাে প্রকাবশত মৃতুয সাংবাে

S০০৮

S০০৮.১০

োপাখানাাঃ পুস্তক, সামবেকী ও োত্র-োত্রীদের বশক্ষামূলক দ্রব্যাবে
মুদ্রদণর চাদজণর উপর

S০০৮.২০

বাঁধাই সাংস্থাাঃ সকল প্রকার বাঁধাইদের চাদজণর উপর

S০১২
S০১৬

S০১২.১৪
S০১৬.০০

ইিারদনে সাংস্থাাঃ শুধুমাত্র বশক্ষা প্রবতষ্ঠানদক টসবা প্রোদনর টক্ষদত্র
ট্রামিল এমযল্লি

S০১৯

S০১৯.০০

S০২৭

S০২৭.০০

ফদো বনমণাতা
বীমা টকাম্পানীাঃ
(ক) বাাংলাদেদশ সমুদ্রগামী জাহাদজর হাল বীমার বপ্রবমোম;
(খ) Private Sector Power Generation Company কর্তণক প্রেত্ত
বীমা বপ্রবমোম;
(গ) এবভ্দেশন বীমার পুনাঃ বীমার (co-insurance) টক্ষদত্র তবদেবশক
মুদ্রাে পবরদশাবধত বপ্রবমোম; এবাং
(ঘ) বীমা এদজি কবমশন;
এর উপর প্রদেে মূল্য সাংদ াজন কর

S০৩৭

S০৩৭.০০

ট াগানোরাঃ
(ক) স্কুদলর টিবফন সরবরাহ
(খ) জাতীে বশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক টবাড ণ কর্তণক প্রেত্ত কা ণাদেশ এর

বশরনামা
সাংখ্যা

টসবার টকাড

টসবা

(১)

(২)

(৩)

S০৪৮

S০৪৮.০০

S০৫৫

S০৫৫.০০

S০৫৭
S০৬৩

S০৫৭.০০
S০৬৩.০০

S০৬৪

S০৬৪.২০

S০৭০

S০৭০.১০

ববপরীদত মুবদ্রত প্রাথবমক ও মাধ্যবমক স্তর এবাং সমমান
প ণাদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ
(গ) তুলা সরবরাহ
(ঘ) ওদেস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ টপপার সরবরাহ
(ঙ) ভ্াঙ্গা কাঁদচর টুকরা (cullet) সরবরাহ
(চ) প্লাবস্টক বজণয সরবরাহ
(ে) বজদলটিন কযাপসুদলর উপকরণ বহসাদব ব্যবহৃত গরু ও
মবহদষর হাড়
(জ) বস্টল বমদল স্থানীেভ্াদব সাংগৃহীত স্ক্র্যাপ/ভ্াঙ্গারী সরবরাহ
(ঝ) পাটযাত পণ্য সরবরাহ
(ঞ) পুরাতন ব্যাটারী সরবরাহ
“পবরবহন ঠিকাোর” শীষ ণক টসবা প্রোনকারী কর্তণক প্রেত্ত শুধুমাত্র
খাদ্যশস্য পবরবহদণর টসবা
ভূবম ববক্রেকারী
টসচ কাদজ এবাং বহমাগার টসবাে ব্যবহৃত ববদুযৎ
টেইলাবরাং সপ ও টেইলাস ণ (শীতাতপ বনেবন্ত্রত টেইলাবরাং সপ ও
টেইলাস ণ ব্যতীত)
প ণেন স্থান বা স্থাপনা (ঐবতহাবসক স্থানসহ)
কবসরকারী ল্লবশ্বল্লবদ্যালয়
কবসরকারী কেল্লডকৈাল কমলয ও ইল্লিল্লনয়াল্লরং কমলয
জনশবক্ত রপ্তাবনকারক প্রবতষ্ঠান
স্থান ও স্থাপনা ভ্াড়া গ্রহণকারীাঃ

S০৭০.২০
S০৭৩

S০৭৩.০০

S০৭৪

S০৭৪.০০

(ক) বনববিত বা তাবলকাভুক্ত প্রস্তুতকারক বা উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান
কর্তণক কারখানা ভ্াড়া;

S০৭৫
S০৭৭

S০৭৫.০০
S০৭৭.০০

(খ) সম্পূণ ণ আবাবসক কাদজ ব্যবহাদরর জন্য প্রেত্ত সুববধা এবাং
বাবণবজযক উদযযদশ্য ব্যবহৃত অনবধক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ)
ণ আেতদনর টকান স্থাপনা;
বগফুে
(গ) তথ্য প্রযুবক্ত বনভ্ণর টসবা অথ ণাৎ টসবার টকাড S০৯৯.১০ এর
আওতাে বনববিত প্রবতষ্ঠান কর্তণক টকান স্থান ও স্থাপনা ভ্াড়া
গ্রহদণর টক্ষদত্র; এবাং
(ঘ) নারী উদদ্যাক্তা কর্তণক পবরচাবলত ব্যবসার টশা-রুদমর ভ্াড়া
স্টক ও বসবকউবরটি টরাকার
টুযর অপাদরের

বশরনামা
সাংখ্যা

টসবার টকাড

টসবা

(১)

(২)

(৩)

S০৯৯

S০৯৯.২০

অন্যান্য ল্লবল্লবধ কসবা: শুধুোে কগ্র-কিল্লিক্স এর ডাইং, ল্লপ্রল্লটং,
ল্লিল্লনল্লশং ও কৈামলন্ডাল্লরং সংক্রান্ত কসবা কায িক্রে

S০৯৯.৪০

কেল্লডমটশন কসবা (এই সুববধা ৩০ জুন, ২০২২ প ণন্ত বলবৎ থাবকদব)
টেববল-৫
(ব্যবসােী প ণাে)

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)

(২)

02.07

0207.11.90
0207.12.90

02.07

0207.13.90

Fresh or chilled Cuts and Offal of
fowls in bulk

02.07

0207.14.90

Frozen Cuts and Offal of fowls in
bulk

04.09

0409.00.90

07.06

0706.10.90

প্রাকৃল্লতক েধু (২.৫ ককল্লয পয িন্ত কোিক বা
টনযাত ব্যতীত)
গাযর ও শালগে তাযা অথবা ঠান্ডা (২.৫
ককল্লয পয িন্ত কোিক বা টনযাত ব্যতীত)

08.03 হইমত 08.10

সংল্লিষ্ট
এইচ. এস. টকাড

10.05

1005.10.10

10.06

1006.10.90
1006.20.00
1006.30.10
1006.30.90
1006.40.00
2309.90.11

23.09

2309.90.12
2309.90.13

(৩)
০১.০৫ এর কেণীভুক্ত হাঁস মুরগীর োংস
এবং কিাযৈ নাল্লিভূল্লি, তাযা, ঠান্ডা অথবা
ল্লহোল্লয়ত (২.৫ ককল্লয পয িন্ত কোিক বা
টনযাত ব্যতীত)

তাযা িল
ভূট্টা বীজ (শুধুমাত্র টমাড়কজাত অবস্থাে)
সকল প্রকার চাউল (প্যাদকেজাত হউক বা
না হউক)

Vitamin or mineral or amino acid or
their combination (feed grade)
Vitamin premix or mineral premix or
amino acid premix or their
combination (feed grade)
Probiotics or Prebiotics or their

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)

(২)
2309.90.14
2309.90.19
2309.90.90

27.01

সংল্লিষ্ট
এইচ.এস.দকাড

27.11

2711.21.00

30.02

3002.15.00

30.02

সংল্লিষ্ট
এইচ. এস. টকাড

30.03
30.04

30.06

(৩)
combination (feed grade)
Essential oil or combination oils (feed
grade)
Other

অন্যান্য
বড়পুকুবরো টকাল মাইবনাং টকাাং বল: এর
মাধ্যদম উদত্তাবলত কেলা
প্রাকৃবতক গ্যাস (গ্যাসীে অবস্থাে)
COVID-19 Test Kits
(based on Immunological Reactions)
সকল প্রকার জন্ম বনদরাধক, Insulin

(ইনসুবলন), ভ্যাকবসন্স ফর বহউম্যান
টমবডবসন, বলভ্ার বসদরাবসস/দহপাোইটিস
বস বনরামেকারী ঔষধ ভ্যাকবসন্স ফর
টভ্দেবরনাবর টমবডবসন, টহাবমওপ্যাবথক,
আয়ুদব ণবেক, ইউনানী ও টভ্ষজ ঔষধ
সামগ্রী, বকডনী ডাোলাইবসস সবলউশন,
কযান্সার বনদরাধক, ককাল্লিড-১৯ ল্লনমরাধক
ঔষধ

31.01 টথদক 31.05

সংল্লিষ্ট
এইচ. এস. টকাড

সকল প্রকার সার

35.07

3507.90.10

Streptokinase

38.08

সংল্লিষ্ট
এইচ. এস. টকাড

কৃবষকাদ ণ ব্যবহা ণ ইনদসকটিসাইড,
ফাাংবগসাইডস, টপবস্টসাইডস, এবিস্প্রাউটিাং
টপ্রাডাক্টস, প্লযাি টগ্রাথ টরগুদলের ও
বডসইনদফকট্যািস

38.22

3822.00.00

COVID-19 Test Kits
based on polymerase chain reaction
(PCR) nucleic acid test

39.26

3926.20.90
3926.20.90

40.14

4014.10.00

Protective garments made from plastic
sheeting (medical purpose)
Plastic face shields (covering more
than the eye area) (medical purpose)
Sheath Contraceptives (কনডম)

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)
53.03
53.07
53.10
56.01
56.02
56.06
56.07
56.08
57.01
57.02
57.03
57.04
57.05
58.01
58.02
58.03
63.05
62.10

(২)

সাংবিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

6210.10.00

62.11

6211.33.00
6211.39.00
6211.43.00
6211.49.00

84.32 ও 84.33

সংল্লিষ্ট
এইচ,এস,দকাড

84.43

8443.32.10
8443.99.10
8443.99.20

84.71

সকল
এইচ.এস. ককাড
(8471.60.10 ব্যতীত)

84.73
85.17

8473.30.00
8517.12.11
8517.12.19
8517.62.30

85.23

8523.29.12

(৩)

পােজাত পণ্য

Protective garments for surgical/
medical use (medical purpose)
Medical Protective gear

কেসার কেল্লশন, পাওয়ার ল্লরপার, পাওয়ার
টলার অপামরমটড ল্লসডার, কম্বাইন্ড
হারমিসটর, করাটারী টলার, উইডার
(ল্লনিানী) ও উইমনায়ার (ঝািাইকল)
কল্লপউটার ল্লপ্রটার
ি
কটানার কাটয/ইন্কমযট
কাটযি
কল্লপউটার ল্লপ্রটামরর যন্ত্াংশ
কল্লপউটার ও কল্লপউটামরর যন্ত্াংশ

কল্লপউটামরর যন্ত্াংশ
টমাবাইল টেবলদফান টসে
মদডম, ইথারদনে ইিারদফস কাড ণ,
টনেওোকণ সুইচ, হাব, রাউোর
অপামরটং ল্লসমিে, কডমিলপমেট টুলস

বশরনামা সাংখ্যা
(Heading No.)

সামঞ্জস্যপূণ ণ
নামকরণ টকাড

পণ্য সামগ্রীর বববরণ
(Description of goods)

(H.S. Code)

(১)

(২)
8523.29.90
8523.41.00
8523.49.21
8523.51.10
8523.59.10

85.28

8528.42.00

8528.52.10
90.04

9004.90.00

90.18
90.18
90.20
96.12

9018.39.20
9018.90.90
9020.00.00
9612.10.10

(৩)
সিটওয়ৈার ইন ম্যাগমনটক ল্লেল্লডয়া
আনমরকমড িড অপটমকল ল্লেল্লডয়া
অপামরটং ল্লসমিে, কডমিলপমেট টুলস
ফ্লাশ কেেল্লর কাড ি বা সেযাতীয় ল্লেল্লডয়া
প্রল্লক্সমেটক কাড ি এন্ড ট্যাগস
Capable of directly connecting to and
designed for use with an automatic
data processing machine of heading
84.71
Computer monitor size not exceeding
22 inch
Protective spectacles and goggles for
medical use
Insulin pen/Insulin cartridge
3-ply/ 3 layer surgical Mask
(Including Face Mask)

কল্লপউটার ল্লপ্রটার ল্লরবন।

২।
এই প্রজ্ঞাপমনর উমেশ্য পূরণকমল্প, সংল্লিষ্ট আেদাল্লনকারক, উৎপাদনকারী বা কসবা
প্রদানকারী প্রল্লতষ্ঠানমক মূল্য সংমযাযন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪
ও ১০৭ এ উল্লিল্লিত মূল্য সংমযাযন কর সংক্রান্ত ল্লহসাবরেণসহ কর চালানপে ও দাল্লিলপমের
যাবতীয় আনুষ্ঠাল্লনকতা প্রল্লতপালন কল্লরমত হইমব।
৩।
প্রজ্ঞাপমনর োধ্যমে অব্যাহল্লতপ্রাপ্ত হইমলও সংল্লিষ্ট প্রল্লতষ্ঠান অনুমেদ-২ এর শতি পল্লরপালন
কল্লরমত ব্যথ ি হইমল এই অব্যাহল্লত সুল্লবধা প্রাপ্য হইমব না।
৪।
১১ জুন, ২০২০ ল্লিষ্টাব্দ তাল্লরমি যারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৪৪-আইন/২০২০/১০৫মূসক এতদ্দ্বারা রল্লহত করা হইল।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
( আবু টহনা টমাাঃ রহমাতুল মুবনম )
বসবনের সবচব

