কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায
অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাক
ঢাওা।
[ মূল্য াংদমাচন ওয ]
প্রজ্ঞান
তাবযঔঃ ১৭ আলাঢ়, ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ / ০১ জু

, ২০১৭ বিস্টাব্দ।

এস.আর. . - ২২৪-আ /২০১৭/ ৭৭৪- স - মূল্য াংদমাচন ওয আইন, ১৯৯১
(১৯৯১ দনয ২২ নাং আইন) এয ধাযা ১৪ এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর যওায বনদে
বফধৃত
(ও)

টেবফর-১ এয ওরাভ (১)  (২) এ উবিবঔত Customs Act, 1969 (Act No. IV
of 1969) এয First Schedule এয মথাক্রদভ, বযনাভা াংখ্যা (Heading No.)
এফাং উাদদয াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ টওাড (H.S. Code) এয আতাধীন ওরাভ
(৩) এ ফবণ ণত ণ্যমূদও আভদাবন ম ণাদ;

(ঔ)

টেবফর-২ এয ওরাভ (১)  (২) এ
Customs Act, 1969 (Act No. IV
of 1969) এয First Schedule এয মথাক্রদভ, বযনাভা াংখ্যা (Heading No.)
এফাং উাদদয াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ টওাড (H.S. Code) এয আতাধীন ওরাভ
(৩) এ ফবণ ণত ণ্যমূদও আভদাবন  উৎাদন ম ণাদ;

(ক)

টেবফর-৩ এয ওরাভ (১)  (২) এ
Customs Act, 1969 (Act No. IV
of 1969) এয First Schedule এয মথাক্রদভ, বযনাভা াংখ্যা (Heading No.)
এফাং উাদদয াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ টওাড (H.S. Code) এয আতাধীন ওরাভ
(৩) এ ফবণ ণত ণ্যমূদও উৎাদন ম ণাদ;

(খ)

টেবফর-৪ এয ওরাভ (১) (২) এ
, বযনাভা াংখ্যা টফায
টওাড এয বফযীদত ওরাভ (৩) এ ফবণ ণত টফা প্রদানওাযী ওর্তণও প্রদত্ত মূল্য
াংদমাচন ওয আদযাদমাগ্য টফাস
; এফাং

(গ)

টেবফর-৫ এয ওরাভ (১)  (২) এ
Customs Act, 1969 (Act No. IV
of 1969) এয First Schedule এয মথাক্রদভ, বযনাভা াংখ্যা (Heading No.)
এফাং উাদদয াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ টওাড (H.S. Code) এয আতাধীন ওরাভ
(৩) এ ফবণ ণত ণ্যমূদও ব্যফাী ম ণাদ 

উাদদয উয আদযাণী মুদ মূল্য াংদমাচন ওয ইদত
র স
অব্যাবত প্রদান ওবযর, মথা:-

২

৩এ

টেবফর-১
(আভদাবন ম ণা)
বযনাভা াংখ্যা

াভঞ্জস্যপূণ ণ
নাভওযণ টওাড

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ

(Heading
No.)

(H. S. Code)

(Description of Goods)

(১)

(২)

(৩)

03.06

0306.21.10

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

0306.22.10

Lobsters (Homarus spp.) Live Pona

0306.24.10

Crabs Live Pona

0306.25.10

Norway lobsters (Nephrops norvegicus) Live
Pona

0306.26.10

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

0306.27.10

Other shrimps and prawns, Live Pona

0306.29.10

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

10.05

1005.10.10

Maize Seed (ফীচ বাদফ যপ্তাবনওাযও টদদয প্রতযন

প্রদাদনয দতণ)
10.07

1005.10.90

Other

1007.10.10

Sorghum Seed (ফীচ বাদফ যপ্তাবনওাযও টদদয

প্রতযন ত্র প্রদাদনয দতণ)
1007.10.90

Other

12.09

1209.10.00

Sugar beet seed of a kind used for sowing

25.03

2503.00.00

যও ারপায

25.10

2510.20.00

যও পদপে

25.20

2520.10.10

Gypsum, imported as fertilizer

26.01

2601.11.00
2601.12.00

Iron Ore

বযনাভা াংখ্যা
(Heading
No.)

(১)

াভঞ্জস্যপূণ ণ
নাভওযণ টওাড

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)

(৩)

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

এর ব গ্যা

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

টপযা ারদপে

28.40
28.43
29.21

2840.19.00
2840.20.10
2843.90.00
2921.21.10

Disodium Tetraborates (Fertilizer)

Solubor boron
Ciplatin BP, Oxaliplatin BP, Carboplatin BP
Zinc salts as fertilizer

29.33

াংবিষ্ট এইঘ,এ,
টওাড

29.33

2933.91.00

Temozolomide INN, Anastrozole USP, Erlotinib
HCI INN

29.34

2934.91.00
2934.99.90
2937.12.00

Gemcitabine HCI USP
Iphosphamide BP, Cyclophosphamide BP
Insulin and its salts

2937.23.10

Desogestrel ethinyloestradiol and lynestrenal

2938.90.00

Etoposide BP
Vincristine Sulfate USP

29.37
29.38
29.39

াংবিষ্ট এইঘ,এ,

5-Fluorouracil BP, Methotrexate BP,
Capecitabine USP

বযনাভা াংখ্যা
(Heading
No.)

(১)
29.41
29.42

াভঞ্জস্যপূণ ণ
নাভওযণ টওাড
(H. S. Code)

(২)
টওাড
াংবিষ্ট এইঘ,এ,
টওাড
াংবিষ্ট এইঘ,এ,
টওাড
2942.00.10

30.01

ওর
এইঘ,এ,দওাড

30.02

3002.10.00
3002.90.00
3003.10.00
3003.20.00
3003.31.00
3003.39.10
3003.39.90
3003.40.10
3003.40.90
3003.90.91
3003.90.99
3004.10.00
3004.20.10
3004.20.90
3004.31.00
3004.32.00
3004.39.10
3004.39.90
3004.40.10

30.03

30.04

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of Goods)

(৩)
Doxorubicin HCL USP
Paclitex USP, Docetaxel USP
Simeprevir sodium, Lepipasvir, Sofobuvir,
Ombitasvir, Partitaprevir, Ritonavir, Dasabuvir
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.

ম্যাদরবযা বনদযাধও, মক্ষ্মা বনদযাধও, ওযান্সায বনদযাধও,
কুষ্ঠদযাক বনদযাধও লধমূ, এবিফাদাটিও, টঙযা (sera)
েবিন  ওাবড ণবাকুরায লধমূ, এবি টাটিও, এবি
টাটিও
এনদপাদরাপ্যাবথ
(encephalo-pathy);
অন্যান্য; টাবভপ্যাবথও, ফাদাদওবভও  াইদওাট্রবও
লধমূ (শুধুভাত্র ফ্লুদপনাবচন টডওাদনাদে, ফ্লুদপনবথওর
টডওাদনাদে, টলাদপনবথওর টডওাদনাদে); এনাদথটিও,
াধাযণ  টরাওার, ইথায এনাদথটিও বফব/ইউএব,
ইথাইর টলাযাইড বফব, সুওাদভথবরা টরাভাইড/
টলাযাইড, থাইদিন টাবডাভ চাইদরাদওইন/
বরদডাদওইন / বরগুদওইন, এডদযনাবরনমৄক্ত উও ফা না
উও, টপ্রাদওইন াইদরাদলাযাইড, এডদযনাবরন মৄক্ত উও ফা
না উও, ওাইোভাইন াইদরাদলাযাইড, বওডনী টযাদকয
ডাাবরব ফ্লুইড এফাং বওডনী াংদমাচদনয চন্য
াইদলাবযন লধ;

বযনাভা াংখ্যা
(Heading
No.)

(১)

াভঞ্জস্যপূণ ণ
নাভওযণ টওাড

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)

(৩)

3004.40.90
3004.50.00
3004.90.20
30.04

3004.90.91

ম্যাদরবযা বনদযাধও, মক্ষা বনদযাধও, ওযান্সায বনদযাধও,
কুষ্ঠদযাক বনদযাধও, ওাবড ণবাকুরায, এবিদাটিও
এনদপাদরাপ্যাবথও (encephalopathy) লধ এফাং
বওডনী ডাাবরব বরউন, Drugs for Thalassaemia

30.06

াংবিষ্ট
এইঘ,এ,দওাড

Sterile surgical catgut, surgical suture

32.15

3215.90.10

ওবম্পউোয বপ্রিাদয ব্যফাম ণ ইাংও টচে, বযবপর বওেস্

35.07

3507.90.10

Streptokinase

39.07

3907.61.10

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

39.14

3914.00.00

39.16

3916.90.20

39.17

3917.29.10

Ion-exchangers based on polymers of 39.01 to
39.13, in primary froms
Fibre re-inforced polymer (FRP) sticks and
profile shapes
Other: hoses for gas cylinder

39.21

3921.90.10

39.26
40.16

3926.90.92
4016.99.20

Rubber bearing

44.21

4421.90.10

ম্যাঘ বিি

47.01

াংবিষ্ট
এইঘ,এ,দওাড

Pulp

াংবিষ্ট
এইঘ,এ,দওাড

Waste and scrap paper (বনউচবপ্রণ্ট উৎাদনওাযী

4901.99.20

Text books for primary and secondary education

ইদত

Vulcanised fibre sheet imported in pre punched,
cut 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

এ

স স

র

47.06
47.07
49.01

প্রবতষ্ঠান ওর্তণও আভদাবনয টক্ষদত্র)

বযনাভা াংখ্যা
(Heading
No.)

াভঞ্জস্যপূণ ণ
নাভওযণ টওাড

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

(৩)

52.02
54.03

5202.99.10
5403.31.00

55.01

ওর
এইঘ,এ,দওাড

Cotton waste
Other yarn, single of viscose rayon, untwisted or
with a twist not exceeding 120 turns per metre
Synthetic filament tow (acrylic or mod acrylic)
imported by VAT Registerd Synthetic staple
fibre manufacturer.

70.19

7019.90.20

71.02

7102.21.00

Unworked or simply sawn, cleaved or bruted.

71.08

7108.13.00

Gold bullion

72.01

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

72.03

ওর
এইঘ,এ,দওাড

স্পঞ্জ আযন

72.04

ওর
এইঘ,এ,দওাড
ওর
এইঘ,এ,দওাড
ওর
এইঘ,এ,দওাড

বয-টযাদরফর  টভদেফর ক্র্যা

84.07

8407.10.00

Aircraft Engine

84.21

8421.29.20

Haemodialyser (Artificial Kidney)

84.30

8421.39.30
8430.61.10

Leucocyte filter
Sand/Vibro compaction

8430.61.20

Jet/Cement grouting

8430.61.30

Soil anchoring/Grouting apparatus

84.34

8434.20.00

টডইযী টভবনাযী

84.36

ওর

72.05
72.06

এ

স স

র

Powder of pig-iron or steel
Iron and non-alloy steel in ingots or other
primary forms

Other

agricultural,

horticultural,

forestry,

বযনাভা াংখ্যা
(Heading
No.)

(১)

াভঞ্জস্যপূণ ণ
নাভওযণ টওাড

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(২)
এইঘ,এ,দওাড

(৩)
poultry-keeping 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

ওর
এইঘ,এ,দওাড

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

ওর এইঘ,এ,
টওাড

Weaving machines (looms)

84.47

ওর
এইঘ,এ, টওাড

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

84.81

8481.40.90

Safety or relief valves having inner diameter
exceeding 1 inch

85.01

াংবিষ্ট
এইঘ,এ,দওাড

পদো টবাোবও টচনাদযেয

85.17

8517.61.00
8517.62.10
8517.62.20

Telecom Sector এয মন্ত্রাবত

8517.62.40

Grandmaster clock; modulator; multiplexer;
optical fibre platform
Operating systems, development tools
Operating systems, development tools
Telecom Sector এয মন্ত্রাবত

85.23
85.25

8523.29.12
8523.49.21
8525.50.90
8525.60.90

বযনাভা াংখ্যা
(Heading
No.)

াভঞ্জস্যপূণ ণ
নাভওযণ টওাড

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of Goods)

(H. S. Code)

(১)

(২)

85.27

8527.12.00

85.28
87.02

8528.71.10
8702.10.50
8702.90.11
8702.90.51

87.05
87.06

8705.90.10
8706.00.21
8706.00.22
8706.00.23

(৩)
টু-ইন-ান (ম্পূণ ণ ততবয অফস্থা) [দওফরভাত্র বফদ্যভান
মাত্রী (অম ণেও) ব্যাদকচ (আভদাবন) বফবধভারা এয আতা
আভদাবনয টক্ষদত্র প্রদমাচয]
স - স
স
বএনবচ ঘাবরত ডাফর টডওায
বএনবচ ঘাবরত ৪০ ফা তদুর্ধ্ণ ীদেয বদওবড ফা
Truck mounted CPT

ডাফর টডওায এয ইবঞ্জন টঘব
৪০ ফা তদুর্ধ্ণ ীদেয ফা এয ইবঞ্জন টঘব
রাইবায অনুর্ধ্ণ ১৫ আন বফবষ্ট াফবরও ওযাবযায এয
ইবঞ্জন টঘব

8706.00.24

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

8706.00.29

৮৭.০২ টবডাংভুক্ত অন্যান্য ফাদনয ইবঞ্জন টঘব

87.13

8713.10.00

Carriages for disabled persons not machanically
propelled (Wheel chair)

88.02

ওর
এইঘ,এ,দওাড

ওর ণ্য

88.03

ওর
এইঘ,এ,দওাড

Aircraft Parts

89.08

ওর
এইঘ,এ,দওাড

ব পয ক্র্যা

90.14

9014.80.10

Accelerometer

90.15

9015.80.10

Seismometer

90.18

9018.39.20

Insulin pen / Insulin cartridge

90.21

9021.29.00

Other

9021.31.00

Artificial joints

9021.39.00
9024.80.10

Other
Shake table/CPT with seismic probe machine

90.24

বযনাভা াংখ্যা

াভঞ্জস্যপূণ ণ
নাভওযণ টওাড

(Heading
No.)

(H. S. Code)

(১)

(২)

90.32

9032.81.00

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

98.01

স

এ

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of Goods)

(৩)
Regulator for gas cylinder

Watches specially designed for the used of the
blind

এস

(
আ

)
আ

(আ

)

, ২০১৬ এর

স

টেবফর-২
(আভদাবন  উৎাদন ম ণা)
বযনাভা াংখ্যা
াভঞ্জস্যপূণ ণ
ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Heading No.) নাভওযণ টওাড
(Description of goods)
(H.S Code)

(১)

(২)

07.01

0701.10.10

(৩)
আলু ফীচ (ফীচ বাদফ যপ্তাবনওাযও টদদয স
প্রতযনত্র প্রদাদনয দতণ)

08.04

0804.10.19
0804.10.29

টঔজুয, তাচা ফা শুওদনা (২.৫ টওবচ ম ণন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত
ব্যতীত)

09.04

0904.21.90

শুওনা ভবযঘ

10.01

1001.11.10
1001.91.10

কভ ফীচ (ফীচ বাদফ যপ্তাবনওাযও টদদয স
প্রতযনত্র প্রদাদনয দতণ)

10.06

1006.10.10
1006.10.90
1006.20.00
1006.30.00

ওর প্রওায ঘাউর, ওর প্রওায ধান ফীচ (ফীচ বাদফ
যপ্তাবনওাযও টদদয স
ওর্তণদক্ষয প্রতযনত্র দাবঔর
ওযায দতণ, প্যাদওেচাত উও ফা না উও)

ওর্তণদক্ষয

ওর্তণদক্ষয

াভঞ্জস্যপূণ ণ
(Heading No.) নাভওযণ টওাড
বযনাভা াংখ্যা

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

(H.S Code)

(১)

(২)

(৩)

1006.40.00
11.01

1101.00.10
1101.00.90

কভ এয ভদা ফা আো (২.৫ টওবচ ম ণন্ত)
কভ এয ভদা ফা আো (২.৫ টওবচয উদর্ধ্ণ ফাদে)
কভ ফা টভবরন ব্যতীত অন্যান্য দণ্যয ভদা ফা আো

11.02

স
এইঘ,এ,দওাড

12.08

1208.10.00

Full fat soyabean

15.14

1514.11.00
1514.19.00

বযলায ততর

23.01

2301.10.10
2301.10.90

ভাাং ফা ভাাংদয ফদচণযয গুড়া, ক্ষুদ্র দানাকৃত ঔাফায, কবরত
ঘবফ ণ, কাদ
Animal feed বাদফ ব্যফাম ণ ওঠিন টঔারমৄক্ত চরচ প্রাণীয
(দমভন, ওাঁওড়া) ফা অন্যান্য চরচ অদভরুদন্ডী প্রাণীয গুড়া
ঔাফায  টদরে
দানাদায া ফা না া বনবফ ণদদল ঘালুবন, টলা ফা অন্য
টওান বাদফ প্রাপ্ত ভুট্টা, কভ, অন্যান্য ববযার  ততর চাতী
উবিদদয ভূবল, তুল, ফা অন্য টওান অফবষ্টাাং
টেতায ফা ভচাতী উৎাদদনয অফবষ্ট
দানাদায ফা গুড়া া ফা না া বনবফ ণদদল াবফন ইদত
ততর বনষ্কাদনয ভ প্রাপ্ত তঔর ফা অন্যান্য ওঠিন অফবষ্ট

2301.20.10
2301.20.90
23.02

ওর
এইঘ,এ টওাড

23.03

2303.10.00

23.04

2304.00.00

23.05

2305.00.00

23.06

2306.10.00

2306.20.00

2306.30.00

দানাদায ফা গুড়া া ফা না া বনবফ ণদদল ঘীনা ফাদাভ
ইদত ততর বনষ্কাদনয ভ প্রাপ্ত তঔর ফা অন্যান্য ওঠিন
অফবষ্ট
দানাদায ফা গুড়া া ফা না া বনবফ ণদদল তুরা ফীচ ইদত
ততর বনষ্কাদনয ভ প্রাপ্ত তঔর ফা অন্যান্য ওঠিন অফবষ্ট
(দবডাং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এয আতাভুক্ত এওই চাতী ণ্য
ব্যতীত)
দানাদায ফা গুড়া া ফা না া বনবফ ণদদল বতলী ফীচ
ইদত ততর বনষ্কাদনয ভ প্রাপ্ত তঔর ফা অন্যান্য ওঠিন
অফবষ্ট (দবডাং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এয আতাভুক্ত এওই
চাতী ণ্য ব্যতীত)
দানাদায ফা গুড়া া ফা না া বনবফ ণদদল সূম ণমুঔীয ফীচ
ইদত ততর বনষ্কাদনয ভ প্রাপ্ত তঔর ফা অন্যান্য ওঠিন
অফবষ্ট (দবডাং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এয আতাভুক্ত এওই

াভঞ্জস্যপূণ ণ
(Heading No.) নাভওযণ টওাড
বযনাভা াংখ্যা

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

(H.S Code)

(১)

(২)

(৩)
চাতী ণ্য ব্যতীত)

2306.41.00
2306.49.00

2306.60.00
2306.90.00

23.08

2308.00.00

23.09

2309.90.11
2309.90.12
2309.90.13
2309.90.14
2309.90.19
2309.90.90

দানাদায ফা গুড়া া ফা না া বনবফ ণদদল বযলা ফা
টওারচা ফীচ ইদত ততর বনষ্কাদনয ভ প্রাপ্ত তঔর ফা
অন্যান্য ওঠিন অফবষ্ট (দবডাং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এয
আতাভুক্ত এওই চাতী ণ্য ব্যতীত)
াভ নাে ফা ওাদণ ণর এয তঔর  অন্যান্য অফবষ্ট
দানাদায ফা গুড়া া ফা না া বনবফ ণদদল অন্যান্য ফীচ
ইদত ততর বনষ্কাদনয ভ প্রাপ্ত তঔর ফা অন্যান্য ওঠিন
অফবষ্ট (দবডাং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এয আতাভুক্ত এওই
চাতী ণ্য & Maize (corn) germ ব্যতীত)
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
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

অন্যান্য

28.21

2821.10.00

Iron oxides and hydroxides

29.22

2922.41.00

রাইবন এফাং ইায এস্টাযমূ; ইায রফণমূ

29.23

2923.10.00

টওাবরন (Choline) এফাং ইায রফণমূ

29.30

2930.40.00

বভবথনাইন (Methionine)

30.02

3002.20.00

বযাওবন্স পয বউম্যান টভবডবন

3002.30.00

বযাওবন্স পয টবদেবযনাবয টভবডবন

(আভদাবন নীবত
আদদদয তণ
বযারন াদদক্ষ)

াভঞ্জস্যপূণ ণ
(Heading No.) নাভওযণ টওাড
বযনাভা াংখ্যা

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

(H.S Code)

(১)

(২)

30.02
30.03
30.04
30.06

স
এইঘ,এ,দওাড

ওর প্রওায চন্ম বনদযাধও  Insulin (ইনসুবরন)

31.01

ওর
এইঘ,এ,দওাড

ওর প্রওায ায

38.08

স
এইঘ,এ,দওাড

কৃবলওাদম ণ ব্যফাম ণ ইনদওটিাইড,
পাাংবকাইড,
াযবফাইড, এবনেস্প্রাউটিাং টপ্রাডাক্ট, প্লাি টগ্রাথ টযগুদরেয,
বডইনদপওট্যাি এফাং কৃবলওাদচ ব্যফাযদমাগ্য অনুরূ
অন্যান্য ণ্যাবদ  ওাঁঘাভার

40.14

4014.10.00

Sheath Contraceptives (ওনডভ)

41.04

স
এইঘ,এ,দওাড

বওল্ড  দে ব্লু ঘাভড়া

44.04
44.06
44.07

স
এইঘ,এ,দওাড

ওর প্রওায টঘযাই ওাঠ

49.01
49.02
49.03

স
এইঘ,এ,দওাড

পুস্তও, পুবস্তওা, াংফাদত্র, বত্রওা, াভবওী

55.03

5503.11.00
5503.19.00
5503.20.00
5503.30.00
5506.10.00
5506.20.00
5506.30.00
7321.12.00

ইদত

(৩)

31.05

ইদত
41.07

55.06

73.21
84.24
84.24

8424.10.00
8424.81.10
8424.81.90
8424.89.00

বরস্টায স্টযার পাইফায, নাইরন স্টযার পাইফায, এবক্রবরও
স্টযার পাইফায, ভডাবক্রবরও স্টযার পাইফায
টওদযাবন চুরা
Fire Eextinguisher

কৃবল ওাদম ণ ব্যফাম ণ ওর প্রওায টস্প্রায

াভঞ্জস্যপূণ ণ
(Heading No.) নাভওযণ টওাড
বযনাভা াংখ্যা

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

(H.S Code)

(১)

(২)

(৩)

84.32

8432.80.00

Power Tiller

84.71

ওর
এইঘ,এ,দওাড
(8471.60.10
ব্যতীত)

ওবম্পউোয  তায ইউবনে  এফাং আনুলবঙ্গও মন্ত্রাবত
(Finger print scanner/Biometric scanner ব্যতীত)

84.73

8473.30.00

ওবম্পউোয  তায ইউবনে  এফাং আনুলবঙ্গও মন্ত্রাবত

84.79

স
এইঘ,এ,দওাড

Aerator used in pisiculture

85.17
85.28

8517.62.30
8528.52.10

ওবম্পউোয ভদডভ

85.41

8541.40.10

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

87.01

স
এইঘ,এ,দওাড

Tractor (prime mover ব্যতীত)

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

90.21

9021.40.00

Oxygen therapy and artificial respiration
apparatus, including heart/lung resuscitation units
Hearing aids, excluding parts and accessories

90.21

9021.50.00

Pacemaker for stimulating heart muscles

9021.90.10

াে ণ বাল্ব

94.02

9402.90.10

াাতার য্যা।

94.05

9405.40.10

Shadowless operation lamps

94.05

9405.50.10

াবযদওন ফাবত

96.09

9609.10.00

96.12

9612.10.10

ওাঠ টবন্সর
ওবম্পউোয বপ্রণ্টায বযফন।

Computer monitor size not exceeding 22 inch

টেবফর-৩
(উৎাদন ম ণা)
বযনাভা াংখ্যা াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ
(Heading টওাড (H. S. Code)

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

No.)

(১)

(২)

(৩)

02.01 ইদত
02.10 ম ণন্ত

স
এইঘ,এ,দওাড

টদদ উৎাবদত ওর প্রওায টবাচয ওাঁঘা ভাাং
(প্যাদওেকৃত উও ফা না উও)

03.01 ইদত
03.07 ম ণন্ত

স
এইঘ,এ,দওাড

টদদ উৎাবদত ওর প্রওায টবাচয ওাঁঘা ভাঙ
(প্যাদওেকৃত উও ফা না উও)

04.01
04.03
04.04
04.06

স
এইঘ,এ,দওাড

প্যাদওেকৃত তযর দুধ, বনয, ভাঠা

06.03

ওর
এইঘ,এ,দওাড

06.04

ওর
এইঘ,এ,দওাড

07.01 ইদত
07.14 ম ণন্ত

স
এইঘ,এ,দওাড

টদদ উৎাবদত ওর প্রওায বিঁাচ, যসুন, াওবি
টওান আকৃবত, প্রকৃবত  গুনকত বযফতণন ব্যবতত
(প্যাদওেকৃত উও ফা না উও)

08.01

0801.11.90
0801.12.90
0801.19.90
0801.21.90
0801.22.90
0801.31.90
0801.32.90

নাবযদওর, রাবচর ফাদাভ এফাং ওাজু ফাদাভ, তাচা অথফা
শুওদনা, টঔার ফা আফযণ ঙাড়াদনা উও ফা না উও (২.৫
টওবচ ম ণন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত ব্যতীত)

08.02

0802.11.90
0802.12.90
0802.21.90
0802.22.90
0802.31.90
0802.32.90

অন্যান্য ফাদাভ, সুাযী, তাচা অথফা শুওদনা, টঔার ফা
আফযণ ঙাড়াদনা উও ফা না উও (২.৫ টওবচ ম ণন্ত
টভাড়ও ফা টিনচাত ব্যতীত)

ফুদরয টতাড়া ততবয ফা অরাংওযদণয উদমাকী ফুর এফাং
ফুদরয ওবর, তাচা, শুওনা, যাং ওযা, বিঘ, বযপুণ ণ ফা
অন্যবাদফ প্রস্ত্ত্ততকৃত
ফুদরয টতাড়া ততবয ফা অরাংওযদণয উদমাকী, তাচা,
শুওনা, যাং ওযা, বিঘ, বযপুণ ণ ফা অন্যবাদফ প্রস্তুতকৃত
াতা, াঔা এফাং উবিদদয অন্যান্য অাং, ফুর অথফা
ফুদরয ওবর এফাং খা, শ্যারা এফাং তফার ঙত্রাও ব্যতীত

বযনাভা াংখ্যা াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ
(Heading টওাড (H. S. Code)

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

No.)

(১)

(২)

(৩)

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
08.03

0803.10.90
0803.90.90

ওর প্রওায ওরা, তাচা ফা শুওদনা (২.৫ টওবচ ম ণন্ত
টভাড়ও ফা টিনচাত ব্যতীত)

08.04

0804.20.19
0804.20.29
0804.30.90
0804.40.90
0804.50.19
0804.50.29
0804.50.39

ডুমুয, আনায, অযাদবাওযাদডা, টাযা, আভ এফাং কাফ,
তাচা ফা শুওদনা (২.৫ টওবচ ম ণন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত
ব্যতীত)

08.05

0805.10.90
0805.20.90
0805.40.90
0805.50.90
0805.90.19
0805.90.29

টরবুচাত পর, তাচা অথফা শুওদনা (২.৫ টওবচ ম ণন্ত
টভাড়ও ফা টিনচাত ব্যতীত)

08.06

0806.10.90
0806.20.90

আঙ্গুয, তাচা অথফা শুওদনা (২.৫ টওবচ ম ণন্ত টভাড়ও ফা
টিনচাত ব্যতীত)

08.07

0807.11.90
0807.19.90
0807.20.90

তযমুচ চাতী পর (তযমুচ) এফাং টিঁদ, তাচা (২.৫
টওবচ ম ণন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত ব্যতীত)

08.08

0808.10.90
0808.30.90

আদর, নাাবত এফাং টওাইন্স (Quinces), তাচা (২.৫
টওবচ ম ণন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত ব্যতীত)

বযনাভা াংখ্যা াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ
(Heading টওাড (H. S. Code)

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

No.)

(১)

(২)

(৩)

0808.40.90
08.09

0809.10.90
0809.21.90
0809.29.90
0809.30.90
0809.40.90

এবপ্রওে, টঘযী, ীঘ (ন্যাক্টাবযন ), প্লাভ এফাং টা,
তাচা (২.৫ টওবচ ম ণন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত ব্যতীত)

08.10

0810.10.90
0810.20.90
0810.30.90
0810.40.90
0810.50.90
0810.60.90
0810.70.90
0810.90.90

অন্যান্য পর, তাচা (২.৫ টওবচ ম ণন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত
ব্যতীত)

09.04
09.09
09.10

স
এইঘ,এ,দওাড

টদদ উৎাবদত ওর প্রওায ভবযঘ, আদা, ধবনা, লুদ
(প্যাদওেকৃত উও ফা না উও)

10.01 ইদত
10.08 ম ণন্ত

স
এইঘ,এ,দওাড

টদদ উৎাবদত ওর প্রওায ঘাউর, কভ, বট্টা,
(প্যাদওেকৃত উও ফা না উও)

11.03

স
এইঘ,এ,দওাড

ঘার, কভ  ভুট্টায ততবয সুবচ

15.12

1512.11.00
1512.19.00

Sunflower seeds oil (Crude and refined)

15.15

1515.90.00

ঘাদরয কুড়ায টতর (Rice Bran Oil)

17.01

ওর
এইঘ,এ,দওাড

বঘবন  আঁদঔয গুড়

23.03

2303.20.00

বফদেয ভন্ড, বঘবন উৎাদন ইদত প্রাপ্ত আদঔয টঙাফড়া ফা
অন্যান্য ফচণয

24.01

2303.30.00
স

টঘারাই ফা াতন ইদত প্রাপ্ত তরানী  ফচণয
অপ্রবক্রাচাত তাভাও

বযনাভা াংখ্যা াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ
(Heading টওাড (H. S. Code)

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

No.)

(১)

(২)

25.01

এইঘ,এ,দওাড
2501.00.10

(৩)

27.11

2711.12.00
2711.13.00

রফন, ওর ধযদনয
এরব গ্যা (দফাতর ফা ববরন্ডাযচাতওাযী ওর্তণও ফাে
ক্রদয টক্ষদত্র)

27.16

2716.00.00

বফদুযৎ

28.33

2833.21.00

Magnesium Sulphates (Fertilizer)

2833.29.10

Zinc Sulphates (Fertilizer)

2833.29.90

টপযা ারদপে

28.40

2840.19.00

Disodium Tetraborates (Fertilizer)

29.36

স
এইঘ,এ,দওাড

টপ্রাববোবভন  ববোবভন

29.37
30.02
30.03
30.04

2937.12.00

Insulin and its salts

স
এইঘ,এ,দওাড

ওযান্সায বনদযাধও লধ  বওডনী ডাারাইব বরউন
বরবায বদযাব/দাোইটি ব বনযাভওাযী লধ

30.03
30.04

স
এইঘ,এ,দওাড

স

30.06

3006.50.00

First-aid boxes and kits

35.07

3507.90.10

Streptokinase

38.08

স
এইঘ,এ,দওাড

ইঁদুয ভাযায বফল

38.24

স
এইঘ,এ,দওাড

বচাভ রাই াইদরে (ায ব সটফ ব্যফাদযয চন্য)

39.02

স
এইঘ,এ,দওাড

বস্টও দানা ( বস্টও ফচণয টথদও বয-াইবলাং এয ভাধ্যদভ
বস্টও দানা উৎাদদনয
)

39.24

স
এইঘ,এ,দওাড

প্লাবস্টদওয ততবয (দভরাভাইন ব্যতীত) থারা, ফান,
টারা, ফাটি, ভক, চক, গ্লা, বি টধাায চন্য ব্যফাম ণ
চাবর, কাভরা, ফারবত, ঔাফায ঢাওায ঢাওবন, স্কুদরয
ফাচ্চাদদয ব্যফাম ণ াবনয টফাতর, ঝুবড়  টিবপন

আ

বযনাভা াংখ্যা াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ
(Heading টওাড (H. S. Code)

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

No.)

(১)

(২)

(৩)
ওযাবযায, ফদনা, াফানদাবন, টফফী টি, টফড প্যান, টফফী
ফাথোফ, ভরায টট্র, ঘাদয টট্র, ারাদ ওাটিাং টফাড ণ, বিঁবড়
ফা টুর, বড যযাও, ভরায ঝুবড়, প্যাদডর বফন, ডাস্ট প্যান,
গ্লা স্টযান্ড, াতাঔা (প্লাবস্টদওয ততবয আফাফত্র
ব্যতীত)

40.01

স
এইঘ,এ, টওাড

টরদেি (Latex) (প্রাথবভও তযর অফস্থা)

48.01

4801.00.00

50.04
52.02
52.08 ইদত
52.12
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
54.01 ইদত
55.16
68.02

5004.00.00
5202.99.10

বনউচবপ্রি (দযার অথফা ীে আওাদয) (তথ্য  প্রওানা
অবধদপ্তয প্রদত্ত প্রাপ্যতায বববত্তদত াংফাদত্র বল্প ওর্তণও
ক্রদয টক্ষদত্র)
টযভ সুতা

68.10

Cotton waste

ওর
এইঘ.এ.দওাড

ওেন টগ্র টপবরওস্, ওর ধযদণয

স
এইঘ,এ,দওাড

ােচাত ণ্য

স
এইঘ,এ,দওাড
স
এইঘ,এ,দওাড
স
এইঘ,এ,দওাড

স্তঘাবরত লুদভ (াায লুভ ব্যতীত) কৃবত্রভ আঁ 
সুতায ততবয টপবরি
(
র
)
Hollow concrete block, Concrete readymix.

বযনাভা াংখ্যা াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ
(Heading টওাড (H. S. Code)

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

No.)

(১)

(২)

(৩)

73.11

ওর
এইঘ,এ,দওাড

Containers for compressed or liquefied gas, of
iron or steel (LPG Cylinder) (এই সুবফধা ৩০ জুন,
২০১৯ ম ণন্ত ফরফৎ থাবওদফ)

73.23

7323.91.00
7326.90.90

পাউন্ড্রী এফাং ইবঞ্জবনাবযাং বদল্প উৎাবদত ওড়াই, তাা
পাউন্ড্রী এফাং ইবঞ্জবনাবযাং বদল্প উৎাবদত চাদরয ওাঠি

73.26
76.15

স
এইঘ,এ,দওাড

র
( সর
র

রএ
এ

র
র
, স র
স
র র
র

র এ
)

82.01

8201.10.00

পাউন্ড্রী এফাং ইবঞ্জবনাবযাং বদল্প উৎাবদত টওাদার এফাং
টফরঘা

84.09

স
এইঘ,এ,দওাড

টঘ াম্প ইবঞ্জদনয মন্ত্রাাং এফাং বপবাং ট্ররায ইবঞ্জদনয
মন্ত্রাাং

84.13

স
এইঘ,এ,দওাড

পাউন্ড্রী এফাং ইবঞ্জবনাবযাং বদল্প উৎাবদত টঘ াম্প 
উায মন্ত্রাাং

84.14

8414.20.00
8414.90.90

পাউন্ড্রী এফাং ইবঞ্জবনাবযাং বদল্প উৎাবদত স্তঘাবরত
টিউফ দর  উায মন্ত্রাাং

84.21

8421.29.20

Haemodialyzer (Artificial Kidney)

84.34

8434.20.00

টডইযী টভবনাযী

84.23

8423.90.00

পাউন্ড্রী এফাং ইবঞ্জবনাবযাং বদল্প উৎাবদত ফােঔাযা

84.33

8433.52.00

Thresher machine

84.36

8439.99.00

U.S.G. Applicator

84.37

8437.80.10
8437.80.90

পাউন্ড্রী এফাং ইবঞ্জবনাবযাং বদল্প উৎাবদত যাই রায
এফাং হুইে ক্রাায

8437.90.10
8437.90.90

পাউন্ড্রী এফাং ইবঞ্জবনাবযাং বদল্প উৎাবদত যাই রাদযয
চারী, টিড  ফােভ এফাং
রর
টেিোইর  জুে বভদরয খুঘযা মন্ত্রাাং

84.48
84.69

স
এইঘ,এ,দওাড
স
এইঘ,এ,দওাড

ফাাংরা, ফাাংরা-ইাংদযচী টদাবাবলও োই যাইোয টভবন

বযনাভা াংখ্যা াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ
(Heading টওাড (H. S. Code)

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

No.)

(১)

(২)

84.87
85.02

8487.90.00

85.07

85.17
85.23
87.06

স
এইঘ,এ,দওাড
স
এইঘ,এ,দওাড
8517.12.10

স
স
এইঘ,এ,দওাড
8706.00.22

87.13

8713.10.00

87.16

8716.39.00
8706.00.29
9018.39.20
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

90.18
90.21
91.01

91.02

94.05
96.08

(৩)
Jute Fiber Separator

র র
Solar Battery (60 ampere ch©šÍ) [IDCOL
wbewÜZ †mvjvi c¨v‡bj Drcv`bKvix cÖwZôvb KZ©„K
e¨vUvix µ‡qi ‡ÿ‡Î]
স
Software
৪০ (ঘবি) ফা তদতাবধও মাবত্রয আন বফবষ্ট ফা
(Buses for having seating capacity of 40 or
more)
Carriages
for
disabled
persons
not
machanically propelled (Wheel chair)

ণ্য বযফনওাযী টট্রইরায
অন্যান্য (Others)
Insulin pen / Insulin cartridge
Artificial joint

Watches specially designed for the used of the
blind

যাবযদওন ফাবতদত ব্যফাম ণ বঘভনী
ফর দি টন

টেবফর-৪
(দফা ম ণা)
বযনাভা
াংখ্যা

টফায টওাড

টফা

(১)

(২)

(৩)

S০০১

S০০১.১০
S০০১.২০

টাদের  টযদস্তাযাঁ:
ফাাংরাদদদয অবযন্তদয ওর অস্থাী টাদের  টযদস্তাযাঁ (অস্থাী
ফবরদত টফষ্টনী বফীন, বফদুযৎ পযান বফীন  অনবধও দুইটি তফদুযবতও
ফাবতমৄক্ত টাদের  টযদস্তাযাঁদও বুছাইদফ)।

S০০৪

S০০৪.০০

S০০৬

S০০৬.০০

বনভণাণ াংস্থাঃ
(ও) ৩০ ট জুন, ১৯৯১ ম ণন্ত স্বাক্ষবযত ওর চুবক্তয আতাধীন
বনভণাণ াংক্রান্ত ওাম ণক্রভ এফাং
(ঔ) ৩০ ট জুন, ১৯৯১ ম ণন্ত চা রকৃত টেন্ডায মূদয বববত্তদত ৩০
ট জুন, ১৯৯৩ ম ণন্ত স্বাক্ষবযত ওর চুবক্তয আতাধীন বনভণাণ
াংক্রান্ত ওাম ণক্রভ
বভাকায

S০০৭

S০০৭.০০

বফজ্ঞানী াংস্থাঃ বত্রওা প্রওাবত মৃতুয াংফাদ

S০০৮

S০০৮.১০

ঙাাঔানাঃ পুস্তও, াভবওী  ঙাত্র-ঙাত্রীদদয বক্ষামূরও দ্রব্যাবদ
মুদ্রদণয ঘাদচণয উয

S০০৮.২০

ফাঁধাই াংস্থাঃ ওর প্রওায ফাঁধাইদয ঘাদচণয উয

S০১২.১৪
S০১৯.০০
S০২৭.০০

ইিাযদনে াংস্থাঃ শুধুভাত্র বক্ষা প্রবতষ্ঠানদও টফা প্রদাদনয টক্ষদত্র
পদো বনভণাতা
ফীভা টওাম্পানীঃ
(ও) ফাাংরাদদদ মুদ্রকাভী চাাদচয ার ফীভায বপ্রবভাভ;
(ঔ) Private Sector Power Generation Company ওর্তণও
প্রদত্ত ফীভা বপ্রবভাভ; এফাং

S০১২
S০১৯
S০২৭

S০৩১

S০৩১.০০

S০৩৭

S০৩৭.০০

(ক) এববদন ফীভায পুনঃ ফীভায (co-insurance) টক্ষদত্র
তফদদবও মুদ্রা বযদাবধত বপ্রবভাভ;
এয উয প্রদদ মূল্য াংদমাচন ওয
ওযদমাগ্য দণ্যয টভযাভত  াববণবাং ওাদচ বনদাবচত ব্যবক্ত,
প্রবতষ্ঠান ফা াংস্থা (উৎদ মূল্য াংদমাচন ওয ওতণদনয টক্ষত্র
ব্যতীত)
টমাকানদাযঃ
(ও) স্কুদরয টিবপন যফযা
(ঔ) চাতী বক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তও টফাড ণ ওর্তণও প্রদত্ত ওাম ণাদদ এয

বযনাভা
াংখ্যা

টফায টওাড

(১)

(২)

টফা
(৩)

S০৪৮

S০৪৮.০০

S০৫৫
S০৫৭
S০৬৩

S০৫৫.০০
S০৫৭.০০
S০৬৩.০০

S০৬৪
S০৭০

S০৬৪.২০
S০৭০.১০
S০৭০.২০

বফযীদত মুবদ্রত প্রাথবভও  ভাধ্যবভও স্তয এফাং ভভান
ম ণাদয াঠ্যপুস্তও যফযা
(ক) তুরা যফযা
(খ) দস্ট এন্ড ক্র্যা টায যফযা
(গ) বাঙ্গা ওাঁদঘয টুওযা (cullet) যফযা
(ঘ) বস্টও ফচণয যফযা
(ঙ) বচদরটিন ওযাসুদরয উওযণ বাদফ ব্যফহৃত করু 
ভবদলয াড়
(চ) বস্টর বভদর স্থানীবাদফ াংগৃীত ক্র্যা/বাঙ্গাযী যফযা
(ঝ)
সর র
‘‘বযফন ঠিওাদায’’ ীল ণও টফা প্রদানওাযী ওর্তণও প্রদত্ত শুধুভাত্র
ঔাদ্যস্য বযফদণয টফা
ভূবভ বফক্রওাযী
টঘ ওাদচ এফাং বভাকায টফা ব্যফহৃত বফদুযৎ
টেইরাবযাং   টেইরা ণ (ীতাত বনবন্ত্রত টেইরাবযাং  
টেইরা ণ ব্যতীত)
ম ণেন স্থান ফা স্থানা (ঐবতাবও স্থান)
সর র
সর র
র

S০৭৩
S০৭৪

S০৭৩.০০
S০৭৪.০০

চনবক্ত যপ্তাবনওাযও প্রবতষ্ঠান
স্থান  স্থানা বাড়া গ্রণওাযীঃ
(ও) বনফবিত ফা তাবরওাভুক্ত প্রস্তুতওাযও ফা উৎাদনওাযী প্রবতষ্ঠান
ওর্তণও ওাযঔানা বাড়া; এফাং

S০৭৫
S০৭৭
S০৯৯

S০৭৫.০০
S০৭৭.০০
S০৯৯.২০

(ঔ) ম্পূণ ণ আফাবও ওাদচ ব্যফাদযয চন্য প্রদত্ত সুবফধা এফাং
ফাবণবচযও উদযযদশ্য ব্যফহৃত অনবধও ১৫০ (এওত ঞ্চা)
ণ আতদনয টওান স্থানা
ফকফুে
(ক) তথ্য প্রমৄবক্ত বনবণয টফা অথ ণাৎ টফায টওাড S০৯৯.১০ এয
আতা বনফবিত প্রবতষ্ঠান ওর্তণও টওান স্থান  স্থানা বাড়া
গ্রদণয টক্ষদত্র
স্টও  ববওউবযটি টরাওায
টুযয অাদযেয
স
এর
র স
স

বযনাভা
াংখ্যা

টফায টওাড

টফা

(১)

(২)

(৩)

স (এই সুবফধা ৩০ জুন, ২০১৯ ম ণন্ত ফরফৎ থাবওদফ)

S০৯৯.৪০
S০৯৯.৫০

টেবফর-৫
(ব্যফাী ম ণা)

(১)

াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ
টওাড (H.S. Code)
(২)

10.05

1005.10.10

10.06

1006.10.90
1006.20.00
1006.30.10
1006.30.90
1006.40.00

23.09

2309.90.11

বযনাভা াংখ্যা
(Heading No.)

2309.90.12

2309.90.13
2309.90.14
2309.90.19
2309.90.90
27.01
30.02
30.03
30.04

স

এইঘ,এ,দওাড
স
এইঘ. এ. টওাড

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ
(Description of goods)

(৩)
ভূট্টা ফীচ (শুধুভাত্র টভাড়ওচাত অফস্থা)
ওর প্রওায ঘাউর (প্যাদওেচাত উও ফা
না উও)

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

অন্যান্য
ফড়পুকুবযা টওার ভাইবনাং টওাাং বর: এয
ভাধ্যদভ উদত্তাবরত ওরা
ওর প্রওায চন্ম বনদযাধও, Insulin
(ইনসুবরন), বযাওবন্স পয বউম্যান
টভবডবন, বরবায বদযাব/দাোইটি
ব বনযাভওাযী লধ বযাওবন্স পয
টবদেবযনাবয টভবডবন, টাবভপ্যাবথও,

বযনাভা াংখ্যা
(Heading No.)

(১)

াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ
টওাড (H.S. Code)
(২)

30.06

31.01 টথদও 31.05

স
এইঘ. এ. টওাড

35.07
38.08

3507.90.10

84.71

(৩)
আয়ুদফ ণবদও, ইউনানী  টবলচ লধ
াভগ্রী, বওডনী ডাারাইব বরউন,
ওযান্সায বনদযাধও লধ
ওর প্রওায ায

4014.10.00

কৃবলওাদম ণ ব্যফাম ণ ইনদওটিাইড,
পাাংবকাইড, টবস্টাইড, এবিস্প্রাউটিাং
টপ্রাডাক্ট, প্লযাি টগ্রাথ টযগুদরেয 
বডইনদপওট্যাি
Sheath Contraceptives (ওনডভ)

াংবিষ্ট
এইঘ,এ,দওাড

ােচাত ণ্য

র

8443.32.10
8443.99.10
8443.99.20

স

(Description of goods)

Streptokinase

স
এইঘ. এ. টওাড

40.14
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
84.43

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ

র

84.73
85.17

8517.12.10
8517.62.30

/
র

এ .এস

(8471.60.10
8473.30.00

)

র

র

রর
রর

রর
টভাফাইর টেবরদপান টে
ভদডভ, ইথাযদনে ইিাযদপ
টনোওণ সুইঘ, াফ, যাউোয

ওাড ণ,

াভঞ্জস্যপূণ ণ নাভওযণ
টওাড (H.S. Code)
(২)

বযনাভা াংখ্যা
(Heading No.)

(১)
85.23

85.28

8528.42.00

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
Insulin pen/Insulin cartridge

9018.39.20

96.12

9612.10.10

রস
৩

র
র

স

(৩)
র স
স
র
আ র
র স
র

90.18

র
স
স র

(Description of goods)

8523.29.12
8523.29.90
8523.41.00
8523.49.21
8523.51.10
8523.59.10

,

স

,

স
স

এ

8528.52.10

২ এ

ণ্য াভগ্রীয বফফযণ

র

স

র র

র
স
আ
র ,
র
র আ , ১৯৯১ এর র ৩১, ৩২ ৩৫ এ
র
র
আ
স

স

র
স

-২ এর

র
র

এ

৪। এই বফবাক ওর্তণও চাবযকৃত ১৯ তচযষ্ঠ, ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ টভাতাদফও ০২ জুন, ২০১৬ বিষ্টাব্দ তাবযদঔয
প্রজ্ঞান এ.আয.. নাং- ১৭৬-আইন/২০১৬/৭৫২-মূও এতদ্দ্বাযা যবত ওযা ইর।
যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ,
(দভাঃ নবচবুয যভান)
ববনয বঘফ

