
কণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাক 

[ ম্পূযও শুল্ক ] 

প্রজ্ঞান 

তাবযঔঃ ২৪     , ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ / ০৭ জুন, ২০১৮ বিস্টাব্দ 

    এস.আর.ও. ন -১৭২-আইন/২০১৮/৭৯৫- স ।∑মূল্য াংদমাজন ওয আইন, 

১৯৯১ (১৯৯১ দনয ২২ নাং আইন),     র উক্ত আইন             , এয ধাযা ১৪ 

এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর সর  র  ন       ∑  

(ও) টেবফর-১ এয ওরাভ (১)  (২) এ উবিবঔত Customs Act, 1969 (IV of 

1969) এয First Schedule এয বযনাভা াংখ্যা (Heading No.) এফাং 

উাদদয াভঞ্জস্যপূণ থ নাভওযণ টওাড (H.S. Code) এয আতাধীন ওরাভ 

(৩) এ ফবণ থত ণ্যমূদও আভদাবন ম থাদয়;  

(ঔ) টেবফর-২ এয ওরাভ (১)  (২) এ উবিবঔত Customs Act, 1969 (IV of 

1969) এয First Schedule এয বযনাভা াংখ্যা (Heading No.) এফাং 

উাদদয াভঞ্জস্যপূণ থ নাভওযণ টওাড (H.S. Code) এয আতাধীন ওরাভ 

(৩) এ ফবণ থত ণ্যমূদও উৎাদন ম থাদয়; এফাং 

(ক) টেবফর-৩ এয ওরাভ (১) এ উবিবঔত বযনাভা াংখ্যা (Heading No.) 

এফাং উায বফযীদত ওরাভ (২) এ উবিবঔত টফায টওাড এয বফযীদত 

ওরাভ (৩) এ ফবণ থত মূল্য াংদমাজন ওয আদযাদমাগ্য টফামূদও- 
 

উাদদয উয আদযাণীয় ম্পূযও শুল্ক, টম বযভাণ উাদদয বফযীদত 

ওরাভ (৪) এ উবিবঔত াদযয অবতবযক্ত য় টই বযভাণ, এফাং টেবফর-২ এ 

ফবণ থত ণ্যমূ ব্যতীত উক্ত আইদনয তৃতীয় তপবদরয প্রথভ অাংদ ফবণ থত 

ণ্যমূদও উৎাদন ম থাদয় এফাং টেবফর-৩ এ ফবণ থত টফা ব্যতীত উক্ত 

আইদনয তৃতীয় তপবদরয বিতীয় অাংদ ফবণ থত টফামূদও উাদদয উয 

আদযাণীয় মুদয় ম্পূযও শুল্ক ইদত অব্যাবত প্রদান ওবযর, মথা:- 
 

টেবফর-১ 

(আভদাবন ম থায়) 

বযনাভা াংখ্যা 

(Heading 

No.) 

াভঞ্জস্যপূণ থ 

নাভওযণ টওাড  
(H.S. Code) 

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ  
(Description of goods) 

ম্পূযও শুল্ক 

ায (%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০৪.০২ ০৪০২.১০.৯০ 

০৪০২.২১.৯০ 

০৪০২.২৯.৯০ 

গুঁড়া দুধ: খুচযা বফক্রদয়য জন্য টভাড়ওজাত 

নদ (২.৫ টওবজয উদবথ) 

শূন্য 

২৭.১১ ২৭১১.২১.০০ প্রাকৃবতও গ্যা (গ্যাীয় অফস্থায়) শূন্য 

 



 

টেবফর-২  

(উৎাদন ম থায়) 

বযনাভা াংখ্যা 

(Heading No.) 
াভঞ্জস্যপূণ থ 

নাভওযণ টওাড 

(H.S. Code) 

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ  
(Description of goods) 

ম্পূযও 

শুল্ক  ায 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৯.০২ স      

এইচ,এস,      

Cooked       ১০ 

২০.০৯ ওর  

এইচ,এ, টওাড 

পদরয য  ফ্রুে বরাংও  ১০ 

২১.০৬ ২১০৬.৯০৯০    র    নর        এই   স    র নর 

     র      ইচ   চ  ন   ই        ই      

       স   

১০ 

২২.০১ ওর  

এইচ,এ, টওাড 

বভনাদযর য়াোয (৩ বরোয ম থন্ত) ৫ 

২২.০২ ২২০২.১০.০০ টওাভর ানীয়  ২৫ 

 ২২০২.৯০.০০ এনাবজথ বরাংও (কত ০৬.০৬.২০১৮ বিস্টাব্দ 

তাবযদঔ ফা তাায অব্যফবত পূদফ থ স্থানীয়বাদফ 

উৎাবদত  ফাজাযজাতকৃত ঐ ওর ব্র্যাদেয 

ানীয় মাায টরদফদর ফবণ থত উাদাদন বওাংফা 

প্রকৃতদক্ষ এনাবজথয বযভাণ প্রবত ১০০ বভবর 

বরোদয ৬০ বওদরাওযারবয বওাংফা তদতাবধও এফাং 

ববফষ্যদত উৎাবদত  ফাজাযজাতকৃত এইরূ 

ভাত্রায এনাবজথ ম্ববরত বরাংও)। 

৩৫ 

২৪.০২ ২৪০২.২০.০০ তাভাওযুক্ত বকাদযে (Cigarettes Containing 

Tobacco) প্রবত দ রাওা বকাদযদেয বফক্রয় 

মূল্য (প্যাদওদেয কাদয় খুচযা বফক্রয়মূল্য  

বকাদযদেয াংখ্যা সুস্পষ্ট, রক্ষণীয়  

অননীয়বাদফ মুবিত থাবওফায দতথ): 

(১) ৩২ োওা  তদূবথ 

(২) ৪৮ োওা  তদূবথ 

(৩) ৭৫ োওা  তদূবথ  

 

 

 

 

 

৫৫ 

৬৫ 

৬৫ 

২৪০২.৯০.০০ (ও) মদন্ত্রয াায্য ব্যতীত াদত ততবয বফবড়   

(বপল্টায বফযুক্ত) 

 (১) ৮      র       র  চর     ৪.০০ 

                

 (২) ১২      র       র  চর     

           ৬.০০       

 (৩) ২৫      র       র  চর     

            ১২.৫০       

 

 

৩০ 

 

৩০ 

 

৩০ 

(ঔ) মদন্ত্রয াায্য ব্যতীত াদত ততবয বফবড়  



বযনাভা াংখ্যা 

(Heading No.) 
াভঞ্জস্যপূণ থ 

নাভওযণ টওাড 

(H.S. Code) 

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ  
(Description of goods) 

ম্পূযও 

শুল্ক  ায 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

(বপল্টায াংযুক্ত) 

 (১) ১০      র       র    ৭.৫০      

 (২) ২০      র       র    ১৫.০০ 

                

 

৩৫ 

৩৫ 

২৪.০৩ ২৪০৩.৯৯.০০ জদ থা  গর (প্রবত ১০ গ্রাদভয ন্যযনতভ খুচযা মূল্য 

২৫ োওা এ            স ই  র      

আ          র                    ও    র 

  ন    চর     ২.৫০     )  

১০০ 

২৭.১১ ২৭১১.২১.০০ প্রাকৃবতও গ্যা (গ্যাীয় অফস্থায়) ৯৩.২৪ 

৩২.০৮ 

ইদত ৩২.১০ 

াংবিষ্ট 

এইচ,এ, টওাড 

টইন্ট ৫ 

৩৩.০৪  টৌন্দয্যথ অথফা প্রাধন াভগ্রী এফাং ত্বও 

বযচম থায প্রাধন াভগ্রী (লদধ ব্যফহৃত দাথ থ 

ব্যতীত), ানবিন ফা ান ট্যান াভগ্রী; াত, নঔ 

ফা াদয়য প্রাধন াভগ্রী: 

 

৩৩০৪.১০.০০ ষ্ঠাধায প্রাধন াভগ্রী ১০ 

৩৩০৪.২০.০০ চক্ষু প্রাধন াভগ্রী ১০ 

৩৩০৪.৩০.০০ াত, নঔ ফা াদয়য প্রাধন াভগ্রী ১০ 

৩৩০৪.৯১.০০ াউডায, চাযুক্ত উও ফা না উও  ১০ 

৩৩০৪.৯৯.০০ অন্যান্য ১০ 

৩৩.০৫  টও বযচম থায় ব্যফহৃত াভগ্রী:  

 ৩৩০৫.১০.০০ শ্যাম্পু ১৫ 

 ৩৩০৫.২০.০০ টও স্থায়ীবাদফ তযঙ্গাবয়ত অথফা যর ওবযফায 

প্রাধনী 

১০ 

 ৩৩০৫.৩০.০০ টও ফাবণ থ (Hair Lacquer) ১০ 

 ৩৩০৫.৯০.০০ অন্যান্য ১০ 

৩৩.০৭ ৩৩০৭.১০.০০ টদবয আদক, টদবয ভয় ফা টদবয দয 

ব্যফাম থ াভগ্রী 

১৫ 

 ৩৩০৭.২০.০০ যীদযয দুক থন্ধ এফাং খাভ দূযীওযদণ ব্যফহৃত 

াভগ্রী (আতয ব্যতীত) 

১৫ 

 ৩৩০৭.৩০.০০ সুকন্ধযুক্ত ফাথ ল্ট এফাং অন্যান্য টকার াভগ্রী ১৫ 

 ৩৩০৭.৪৯.০০ ওদক্ষয দুক থন্ধ দূযীওযদণ ব্যফহৃত অন্যান্য সুকবন্ধ 

াভগ্রী (আকযফাবত এফাং ভজাতীয় ণ্য ব্যতীত)  

১৫ 

  ৩৩০৭.৯০.০০ অন্যান্য ১৫ 

৩৯.২৩ াংবিষ্ট 

এইচ,এ,দওাড 

   ই     নর   র  স    র নর      ন 

   ,           (ও  ন          স ) ও 

      স     

৫ 

৪৮.১৩ াংবিষ্ট 

এইচ,এ,দওাড 

বকাদযে টায/বফবড় টায (াইজ ভত ওবতথত 

উও ফা না উও অথফা বুওদরে ফা টিউদফয 

২৫ 



বযনাভা াংখ্যা 

(Heading No.) 
াভঞ্জস্যপূণ থ 

নাভওযণ টওাড 

(H.S. Code) 

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ  
(Description of goods) 

ম্পূযও 

শুল্ক  ায 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

আওাদয) 

৬৯.০৭ ওর  

এইচ,এ,দওাড 

অনুজ্জ্বর বযাবভও প্রস্তয পরও এফাং উনাদনয 

প্রস্তয অথফা টদয়াদরয োইর; অনুজ্জ্বর বযাবভও 

টভাজাইও বওউফ এফাং ভজাতীয় ণ্য, টওান 

ফস্তুয উয স্থাবত উও ফা না উও 

১৫ 

৬৯.০৮ ওর  

এইচ,এ,দওাড 

উজ্জ্বর বযাবভও প্রস্তয পরও এফাং উনাদনয প্রস্তয 

অথফা টদয়াদরয োইর; চওচদও বযাবভও 

টভাজাইও বওউফ এফাং ভজাতীয় ণ্য, টওান 

ফস্তুয উয স্থাবত উও ফা না উও 

১৫ 

৬৯.১০ াংবিষ্ট  

এইচ, এ,দওাড 

বযাবভদওয বঙ্ক, টফবন, প্যাদডস্টার টফবন, 

ওদভাড ফা উায অাং, টম টওান ধযদনয প্যান  

ফাথরুদভয অন্যান্য বপটিাং  বপক্সা থ 

০ 

 াংবিষ্ট  

এইচ, এ,দওাড 

বযাবভদওয ফাথোফ  বজকুবজ, ায়ায, 

ায়ায টে 

৩০ 

৮৫.৩৯ াংবিষ্ট  

এইচ,এ, টওাড 

আরো বাদয়াদরে/ইনফ্রা-টযড ল্যাম্প ব্যতীত 

অন্যান্য বপরাদভন্ট ল্যাম্প 

১০ 

 

টেবফর-৩  

(দফা ম থায়) 

বযনাভা 

াংখ্যা 

টফায টওাড টফা মূ ম্পূযও শুল্ক 

ায (%) 

(১) (২) (৩) (৪) 

S০০১ S০০১.০০ টাদের  টযদস্তোঁযাঃ  

 S০০১.১০ টাদেরঃ আফান, ঔাদ্য ফা ানীয় যফযাওাদর মবদ 

টাদেদর ভদ জাতীয় ানীয় যফযা ওযা য় ফা টম 

টওান ধযদণয “টলায টা” এয আদয়াজন ওযা য় 

টওফর ঐ ওর বফদরয উয (ফৎদয এওবদদনয জন্য 

ওযা ইদর) 

২০ 

 S০০১.২০ টযদস্তোঁযাঃ ঔাদ্য ফা ানীয় যফযাওাদর মবদ টযদস্তোঁযায় 

ভদ জাতীয় ানীয় যফযা ওযা য় ফা টম টওান 

ধযদণয “টলায টা” এয আদয়াজন ওযা য় টওফর ঐ 

ওর বফদরয উয (ফৎদয এওবদদনয জন্য ওযা 

ইদর) 

২০ 

S০১২ S০১২.১০ টেবরদপানঃ 

শুধুভাত্র টভাফাইর টপাদনয বভ/বযভ ওাড থ ব্যফাদযয 

ভাধ্যদভ প্রদত্ত টফা 

 

৫ 

 S০১২.২০ বভ ওাড থ যফযাওাযীঃ 

টলুরায (Mobile/Fixed Wireless) টেবরদপাদনয 

৩৫ 



টক্ষদত্র বভ (Subscriber's Identity Module-SIM) 

ওাড থ ফা বযভ (Removable User Identification 

Module-RUIM) ওাড থ ফা অনুরূ অন্য টওান 

Microchip ম্ববরত ওাড থ যফযা অথফা এওই 

উদেশ্যপূযণওদে উবিবঔত ওাড থ ব্যতীত প্রবতফায Code 

Division Multiple Access (CDMA) ফা অনুরূ 

অন্য টওান দ্ধবত ব্যফায 

S০২৩ S০২৩.১০ চরবিত্র প্রদ থও (দপ্রক্ষাগৃ) শূন্য 

S০৩৮ S০৩৮.০০             স          ন  ন    স       

    ন আ      (       স          ন   

    চ র আও    আ               ও      র র 

            স       আ           ন     ) 

১০ 

S০৩৯ S০৩৯.২০ স্যাদেরাইে চযাদনর বডবিবফউেয  ২৫ 

S০৫৮ S০৫৮.০০ চ           ন           র         ন  র  স    

(এ  র              ) 

২০। 

 

 

     

   যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ, 

 

 (          রর      সন   ই    এন   স  

 স ন র স চ  

 

 


