
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

অথ থ মন্ত্রণালয় 

অভ্যন্তরীণ সম্পদ ববভ্াগ 
 

  (কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর) 
 

প্রজ্ঞান 
 

তাবরখ, ১৫     , ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ২৯   , ২০১৯ বিস্টাব্দ 

 

 এস.আর.ও. নাং ২২৫-আইন/২০১৯/৪৩/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং  ল্য 

সাংদ াজন কর ও         আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ 

এর উ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত 

রামশ থক্রদম, জনস্বাদথ থ, এই ববভ্াদগর           ল এ                       য় 

       “               ই , ১৯৯১ (১৯৯১      ২২     ই ) এ       ১৪” 

    ল,       ল,      ল          “ ল্য সাংদ াজন কর ও         আইন, 

২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬”     ল,       ল ও      ল 

          ই  ;     :- 

 

    ল 

 

               ও       

(১) (২) 

(১) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ৬১-আইন/৯২/১৪৪৪/শুল্ক, তাবরখ: ১৭ মার্ থ, ১৯৯২    ; 

(২) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ৩৬-আইন/৯৩/১৫০২/শুল্ক, তাবরখ: ১৫/০২/১৯৯৩    ; 

(৩) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ২০২-আইন/৯৫/১৬৩৯/শুল্ক, তাবরখ: ২৮/১১/১৯৯৫    ; 

(৪) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ৭৩-আইন/৯৭/১৭০০/শুল্ক, তাবরখ: ১৯/০৩/১৯৯৭    ; 

(৫) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ১০৫-আইন/৯৭/১৭০৩/শুল্ক, তাবরখ: ০৩/০৪/১৯৯৭    ; 

(৬) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ১০৫-আইন/৯৯/১৭৮৪/শুল্ক, তাবরখ: ২৩/০৫/১৯৯৯    ; 

(৭) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ১০০-আইন/২০০০/১৮৩২/শুল্ক, তাবরখ: ১৮/০৪/২০০০    ; 

(৮) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ৭০-আইন/২০০২/১৯৪৪/শুল্ক, তাবরখ: ২৩/০৪/২০০২    ; 

(৯) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ১৫৫-আইন/২০০৪/২০৪৭/শুল্ক, তাবরখ: ১০/০৬/২০০৪    ; 

(১০) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ১১-আইন/২০০৫/২০৬৩/শুল্ক, তাবরখ: ১৬/০১/২০০৫    ; 

(১১) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ৮০-আইন/২০০৭/২১৩২/শুল্ক, তাবরখ: ২০/০৫/২০০৭    ; 

(১২) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ২৯২-আইন/২০০৭/২১৭২/শুল্ক, তাবরখ: ১৭/১২/২০০৭    ; 

(১৩) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ৫৮-আইন/২০০৮/২১৮১/শুল্ক, তাবরখ: ১১/০৩/২০০৮    ; 

(১৪) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ১৫৮-আইন/২০০৮/২১৮৯/শুল্ক, তাবরখ: ১৯/০৬/২০০৮    ; 
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(১৫) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ২৭৯-আইন/২০০৮/২১১৭/শুল্ক, তাবরখ: ১৬/১০/২০০৮    ; 

(১৬) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ১৩৭-আইন/২০০৯/২২৪০/শুল্ক, তাবরখ: ১১/০৬/২০০৯    ; 

(১৭) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ১৩৮-আইন/২০০৯/২২৪১/শুল্ক, তাবরখ: ১১/০৬/২০০৯    ; 

(১৮) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ১৪৩-আইন/২০০৯/২২৪৬/শুল্ক, তাবরখ: ১১/০৬/২০০৯    ; 

(১৯) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ১৪৬-আইন/২০০৯/২২৪৯/শুল্ক, তাবরখ: ১১ জুন, ২০০৯    ; 

(২০) প্রজ্ঞান এস,আর,ও নাং ১৫১-আইন/২০০৯/২২৫৪/শুল্ক, তাবরখঃ ১১ জুন, ২০০৯    ; 

(২১) প্রজ্ঞান এস,আর,ও নাং ১৭০-আইন/২০০৯/২২৬২/শুল্ক, তাবরখঃ ৩০ জুন, ২০০৯    ; 

(২২) এস.আর.ও নাং- ১৯০-আইন/২০০৯/২২৫৫/শুল্ক, তাবরখ: ০২/০৭/২০০৯    ; 

(২৩) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ১৯৪-আইন/২০১০/২৩১২/শুল্ক, তাবরখ: ১০/০৬/২০১০     ; 

(২৪) প্রজ্ঞান এস,আর,ও নাং ২৩৮-আইন/২০১০/২৩১৭/শুল্ক, তাবরখ: ২৯/০৬/২০১০    ; 

(২৫) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ২০-আইন/২০১১/২৩২৭/শুল্ক, তাবরখ: ২৫    য়াবর, ২০১১    ; 

(২৬) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ৩৭-আইন/২০১১/২৩২৮/শুল্ক, তাবরখ: ২৪/০২/২০১১    ; 

(২৭) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ১২০-আইন/২০১১/২৩৩৩/শুল্ক, তাবরখ: ০৮/০৫/২০১১    ; 

(২৮) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং ১৫৬-আইন/২০১১/২৩৪২/কাস্টমস্, তাবরখ: ০৯/০৬/২০১১    ; 

(২৯) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ১৬৯-আইন/২০১১/২৩৫৬/কাস্টমস্, তাবরখ: ৯/৬/২০১১    ; 

(৩০) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ১৬০-আইন/২০১২/২৩৮৮/কাস্টমস, তাবরখ: ৭/৬/২০১২    ; 

(৩১) প্রজ্ঞান এস,আর,ও নাং- ১৫০-আইন/২০১৩/২৪৩৭/কাস্টমস্, তাবরখ: ৬/৬/২০১৩     ; 

(৩২) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৫১-আইন/২০১৩/২৪৩৮/কাস্টমস, তাবরখ: ৬/৬/২০১৩    ; 

(৩৩) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ৩৪৩-আইন/২০১৩/২৪৬৬/কাস্টমস, তাবরখ: ০৬/১১/১৩    ; 

(৩৪) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ৩৮৪-আইন/২০১৩/২৪৯৬/কাস্টমস, তাবরখ: ১৭/১২/১৩    ; 

(৩৫) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ৫০-আইন/২০১৪/২৪৭৬/কাস্টমস, তাবরখ: ০৩/০৪/২০১৪    ; 

(৩৬) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ১২২-আইন/২০১৪/২৪৮৬/কাস্টমস, তাবরখ: ০৫/৬/২০১৪    ; 

(৩৭) প্রজ্ঞান এস,আর,ও নাং- ১৩৬-আইন/২০১৪/২৫০০/কাস্টমস, তাবরখ: ০৫/৬/২০১৪    ; 

(৩৮) প্রজ্ঞান এস,আর,ও নাং- ১৭৯-আইন/২০১৪/২৫১৭/কাস্টমস, তাবরখ: ০১/০৭/২০১৪    ; 

(৩৯) প্রজ্ঞান এস, আর, ও নাং ১৪৫-আইন/২০১৫/২৫/ কাস্টমস, তাবরখঃ ৪ জুন, ২০১৫    ; 

(৪০) প্রজ্ঞান এস, আর, ও নাং ১৪৬-আইন/২০১৫/২৬/ কাস্টমস, তাবরখঃ ৪ জুন, ২০১৫    ; 

(৪১) প্রজ্ঞান এসআরও নাং ২০৩-আইন/২০১৫/৪০/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুলাই, ২০১৫ বিঃ; 

(৪২) প্রজ্ঞান এসআরও নাং ২০৮-আইন/২০১৫/৪৫/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুলাই, ২০১৫ বিঃ; 

(৪৩) প্রজ্ঞান এসআরও নাং ২০৯-আইন/২০১৫/৪৬/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুলাই, ২০১৫ বিঃ; 

(৪৪) প্রজ্ঞান এসআরও নাং ২১০-আইন/২০১৫/৪৭/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুলাই, ২০১৫ বিঃ; 

(৪৫) প্রজ্ঞান এসআরও নাং ২১২-আইন/২০১৫/৪৯/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুলাই, ২০১৫ বিঃ; 

(৪৬) প্রজ্ঞান এসআরও নাং ২১৩-আইন/২০১৫/৫০/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুলাই, ২০১৫ বিঃ; 

(৪৭) প্রজ্ঞান এসআরও নাং ৩৫২-আইন/২০১৫/৬০/কাস্টমস, তাবরখ: ২৯/১১/২০১৫ বিঃ; 

(৪৮) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ১৫১-আইন/২০১৬/১৩/কাস্টমস, তাবরখ: ২ জুন, ২০১৬    ; 

(৪৯) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ১৫২-আইন/২০১৬/১৪/কাস্টমস, তাবরখ: ২ জুন, ২০১৬    ; 



 
3 

 
 

(৫০) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৫৪-আইন/২০১৬/১৬/ কাস্টমস, তাবরখ: ২ জুন, ২০১৬    ; 

(৫১) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৫৭-আইন/২০১৬/১৯/কাস্টমস, তাবরখ: ২ জুন, ২০১৬    ; 

(৫২) প্রজ্ঞান এস,আর,ও নাং- ১৬১-আইন/২০১৬/২৩/কাস্টমস, তাবরখ: ০২/০৬/২০১৬    ; 

(৫৩) প্রজ্ঞান এস,আর,ও নাং- ২৬৫-আইন/২০১৬/৩৯/কাস্টমস, তাবরখ: ১৮/০৮/২০১৬    ; 

(৫৪) প্রজ্ঞান এস.আর.ও.  নাং- ৫৬-আইন/২০১৭/কাস্টমস, তাবরখ: ১৪/০৩/২০১৭    ; 

(৫৫) প্রজ্ঞান এস.আর.ও.  নাং- ৬৩-আইন/২০১৭/০৫/কাস্টমস, তাবরখ: ২০/০৩/২০১৭    ; 

(৫৬) প্রজ্ঞান এস.আর.ও.  নাং- ৭৮-আইন/২০১৭/০৯/কাস্টমস, তাবরখ: ১২/০৪/২০১৭    ; 

(৫৭) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১২৮-আইন/২০১৭/১৪/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০১৭    ; 

(৫৮) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৩০-আইন/২০১৭/১৬/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০১৭    ; 

(৫৯) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৩১-আইন/২০১৭/১৭/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০১৭    ; 

(৬০) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৩২-আইন/২০১৭/১৮/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০১৭    ; 

(৬১) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৩৩-আইন/২০১৭/১৯/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০১৭    ; 

(৬২) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৩৪-আইন/২০১৭/২০/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০১৭    ; 

(৬৩) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৩৬-আইন/২০১৭/২২/ কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০১৭    ; 

(৬৪) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৫৫-আইন/২০১৭/৪১/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০১৭    ; 

(৬৫) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৫৮-আইন/২০১৭/৪৪/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০১৭    ; 

(৬৬) প্রজ্ঞান এস. আর. ও. নাং ১৪৮-আইন/২০১৮/১৪/কাস্টমস, তাবরখ: ২৯ বম, ২০১৮    ; 

(৬৭) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৫-২০১৯/৪৮/কাস্টমস, তাবরখ: ১৪/০১/২০১৯    ; 

(৬৮) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৭-আইন/২০১৯/০২/কাস্টমস, তাবরখ: ১৭/০১/২০১৯    ; 

(৬৯) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৮-আইন/২০১৯/০৩/কাস্টমস, তাবরখ: ১৭/০১/২০১৯    ; 

(৭০) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৫৭-আইন/২০১৯/২৬/কাস্টমস, তাবরখ: ৩০ বম, ২০১৯    ; 

(৭১) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৫৮-আইন/২০১৯/২৭/কাস্টমস, তাবরখ: ৩০ বম, ২০১৯    ; 

(৭২) প্রজ্ঞান এস.আর.ও. নাং ১৫৯-আইন/২০১৯/২৮/কাস্টমস, তাবরখ: ৩০ বম, ২০১৯    । 

(৭৩) প্রজ্ঞান এস.আর.ও নাং- ৫৪২-এল/৮৪/৮৮৬/কাস, তাবরখ: ১০/১২/৮৪    ; 

 

 
২। ই   ১  ল ই, ২০১৯                      ই  । 

 

 

 
 রাষ্ট্রবতর আদদশক্রদম, 

 

 

                       ইয় , এ      

    য়      । 

 
 


