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প্রজ্ঞান 

তাবরখ : ১৬ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৩০ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ 

 

 এস.আর.ও.নাং-   ১৮৪-আইন/২০২০/৯৩/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 (Act 

No. IV of 1969) এর section 19, মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পুরক শুল্ক আইন, ২০১২ 

(২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উ-ধারা (১) এবাং Income-tax 

Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 44 এর 

sub-section (4) এর clause (b) তত প্রদত্ত ক্ষমতাবদল, সরকার, জনস্বাদথ থ, জাতীয় রাজস্ব 

তবাদড থর সবহত রামশ থক্রদম, Customs Act, 1969 এর FIRST SCHEDULE -ভুক্ত 

ণ্যস     মদে বনম্নববণ থত Table-1, Table-2 ও Table-3 এর কলাম (2) এ উবিবখত 

H.S. Code এর ববরীদত কলাম (3) এ ববণ থত ণ্যস হদক উহাদদর উর আদরাবনয় সমুদয় 

আমদাবন শুল্ক (CD), তরগুদলটবর বডউটি (RD), সম্পূরক শুল্ক (SD), মূল্য সাংদ াজন কর (VAT), 

আগাম কর (AT) এবাং অবিম আয়কর (AIT) প্রদান হইদত, বনম্নববণ থত শদতথ, অব্যাহবত প্রদান 

কবরল,  থা:- 

Table-1 

Heading H.S. Code Description 
(1) (2) (3) 

29.05 2905.12.90 Isopropyl Alcohol 

56.02 5602.90.00 Felt of textile materials 

56.03 5603.11.90 Non-woven, of man-made filaments, weighing not 

more than 25g/m2  

5603.12.90 Non-woven, of man-made filaments, weighing 

>25g/m2 but <=70g/m2 

5603.13.90 Non-woven, of man-made filaments, weighing 

>70g/m2 but <=150g/m2 

5603.14.00 Non-woven, of man-made filaments, weighing 

>150g/m2 

5603.92.90 Non-woven, other than man-made filaments, 

weighing >25g/m2 but <=70g/m2 

5603.93.00 Non-woven, other than man-made filaments, 

weighing >70g/m2 but <=150g/m2 

5603.94.00 Non-woven, other than man-made filaments, 



Heading H.S. Code Description 

weighing >150g/m2  

59.03 5903.10.90 Other fabrics impregnated with polyvinyl chloride 

63.07 6307.90.00 Ear Band for Mask 

73.12 7312.90.00 Nose protector clip mask 

Table-2 

Heading H.S. Code Description 
(1) (2) (3) 

56.02 5602.90.00 Felt of textile materials 

56.03 5603.11.90 Non-woven, of man-made filaments, weighing 

not more than 25g/m2  

5603.12.90 Non-woven, of man-made filaments, weighing 

>25g/m2 but <=70g/m2 

5603.13.90 Non-woven, of man-made filaments, weighing 

>70g/m2 but <=150g/m2 

5603.14.00 Non-woven, of man-made filaments, weighing 

>150g/m2 

5603.92.90 Non-woven, other than man-made filaments, 

weighing >25g/m2 but <=70g/m2 

5603.93.00 Non-woven, other than man-made filaments, 

weighing >70g/m2 but <=150g/m2 

5603.94.00 Non-woven, other than man-made filaments, 

weighing >150g/m2  

59.03 5903.10.90 Other fabrics impregnated with polyvinyl 

chloride 

Table-3 

Heading H.S. Code Description 
(1) (2) (3) 

30.02 3002.15.00 COVID-19 Test kits based on immunological 

reactions 

38.08 3808.94.91 Disinfectants in bulk (Excluding for Dairy, 

Poultry and Agricultural) 

38.22 3822.00.00 COVID-19 Test kits based on polymerase chain 

reaction (PCR) nucleic acid test 

39.26 3926.20.90 Protective garments made from plastic sheeting 

 3926.20.90 Plastic face shields (covering more than the eye 

area) 

63.07 6307.90.00 N95 mask or KN95 mask 

90.04 9004.90.00 Protective spectacles and goggles 

90.20 9020.00.00 Other breathing appliances and gas mask 

90.27 9027.80.00 COVID-19 Diagnostic Test instruments and 

apparatus 



শতথাববল 

(ক) Table-1 এ       তকাদনা                       প্রবতষ্ঠানদক 

আ         industrial IRC holder pharmaceutical industry      

industrial IRC holder medical instruments manufacturer          ; 

(খ) Table-2 এ       তকাদনা                       প্রবতষ্ঠানদক আ         

industrial IRC holder garments manufacturer      industrial IRC 

holder textile industry হইদত হইদব; 

(গ) Table-1, Table-2 ও Table-3 এ     খ  তকাদনা                      

       ঔষধ প্রশাসন অবধদপ্তর কর্তথক বনধ থাবরত হইদত হইদব;  

(ঘ) Table-2 এ       তকাদনা    industrial IRC holder garments 

manufacturer                            গ              চ      এ  

এ          এ          (    এ  এ) এ   industrial IRC holder textile 

industry                                         এ          

(   এ এ) এ                                      /         খ  

          ; 

(ঙ) আমদাবনকৃত ণ্যসমূহ মানসম্মত বকনা উহা ঔষধ প্রশাসন অবধদপ্তর বনবিত ও 

বনয়বমত মবনটবরাং কবরদব; এবাং 

(চ) তময়াদ তশদষ এই প্রজ্ঞাদনর আওতায় শুল্কমুক্ত সুববধায় আমদাবনকৃত ণ্যসমূদহর 

আমদাবনকারক এবাং অনুদমাবদত বরমাদণর তথ্য সম্ববলত প্রবতদবদন ঔষধ প্রশাসন 

অবধদপ্তর কর্তথক জাতীয় রাজস্ব তবাদড থর কাস্টমস (নীবত) শাখা বরাবর দাবখল কবরদত 

হইদব।  

২।  এ        ১     , ২০২০            খ             এ   ৩০       , 

২০২০         খ         ৎ       ।  

 

 রাষ্ট্রবতর আদদশক্রদম, 

 

      /- 

                         

         চ । 

 


