গণপ্রজাত ফাাংরাদদ যকায
অথ থ ভ ণারয়
অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ
(কাস্টভ)
প্রজ্ঞান
তাবযখ, ১৫

, ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ/২৯

, ২০১৯ বিস্টাব্দ

এ.আয.ও. নাং ২২৩-আইন/২০১৯/৪১/কাস্টভ। Customs Act, 1969 (Act
No. IV of 1969) এয section 18 এয sub-section (2) তত প্রদত্ত ক্ষভতাফদর যকায,
উক্ত Act এয(ক)

FIRST SCHEDULE এয করাভ (1) এয Heading এয বফযীদত
করাভ (2) এ বফধৃত H.S. Code এয বফযীদত করাভ (3) তত উবিবখত তম
কর দেয বফযীদত করাভ (5) এ ফবণ থত Statutory Rate of Import
Duty 25% প্রদমাজয যবয়াদে, তই কর দেয ভদে বনম্নফবণ থত ে,
বফবধভারা, প্রজ্ঞান ও আদদ এফাং
(৬৫) এর TABLE এয করাভ
(1) এ উবিবখত Heading এয বফযীদত করাভ (2) এ উবিবখত H.S.
Code এয অধীন করাভ (3) এ ফবণ থত আভদাবনকৃত ে  ব্যতীত, অন্যান্য
কর দেয উয 3% াদয; এফাং

(খ)

FIRST SCHEDULE ভুক্ত বনম্নফবণ থত
(৬৬) এর TABLE এয
করাভ (1) এ উবিবখত Heading এয বফযীদত করাভ (2) এ উবিবখত
H.S. Code এয বফযীদত করাভ (3) এ ফবণ থত দেয উয
(Description) করাভ (4) এ উবিবখত বযভাণ-

Regulatory Duty (RD) আদযা কবযর, মথা:(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)

তাস্টাদ থর কর্তথক এফাং ফাবণবজযক নমুনা বাদফ আভদাবনকৃত ে;
যকায অনুদভাবদত ফাবণজয তভরায জন্য আভদাবনকৃত ে;
আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত তভযাভদতয জন্য ফা উায Warranty
replacement এয জন্য আভদাবনকৃত ে;
তবাগ যপ্তাবনমুখী বদেয জন্য ফদেড ওয়যায াউ সুবফধায় আভদাবনকৃত
ে;
Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 এফাং
Vienna Convention on Consular Relation, 1963 তত প্রদত্ত
কূটননবতক সুবফধায আওতায় যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কর্তথক মথামথবাদফ প্রদত্ত
থ
ার্টবপদকদটয
বববত্তদত কূটননবতক ব্যবক্ত ও কূটননবতক বভন কর্তথক

(৬)

(৭)

(৮)
(৯)

(১০)

(১১)

(১২)

(১৩)

(১৪)

(১৫)

(১৬)
(১৭)

আভদাবনকৃত ে;
জাতীয় যাজস্ব তফাদড থয Standing Order No- 3(84)NBR
(Cus)/11/74/1766-70, তাবযখ: ২৮/০১/১৯৭৫ এয অধীন জাবতাংঘ
এফাং আন্তজথাবতক াংস্থা কর্তথক আভদাবনকৃত ে;
জাতীয় যাজস্ব তফাদড থয Memo No- 9(41)NBR/Cus-IV/72/
246, তাবযখ: ১০/০৪/১৯৮১ এয অধীন Defense stores বাদফ
আভদাবনকৃত াভগ্রী;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ৫৪২-এর/৮৪/৮৮৬/কা, তাবযখ: ১০/১২/৮৪ এয
ভােদভ াভবয়কবাদফ আনীত বফবফধ ে;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ৬১-আইন/৯২/১৪৪৪/শুল্ক, তাবযখ: ১৭ ভার্ থ, ১৯৯২
বিস্টাব্দ এয ভােদভ যকায, ফাাংরাদদ তযড বিদন্ট তাাইর্ট, এনবজও
বফলয়ক ব্যযদযায অধীদন বনফন্ধনকৃত তকান তদব/বফদদব তস্বচ্ছাদফী াংগঠন
ফা অবনফবন্ধত তদব/বফদদী াংগঠন এয নাদভ আভদাবনকৃত ত্রাণ াভগ্রী;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ৩৬-আইন/৯৩/১৫০২/শুল্ক, তাবযখ: ১৫/০২/১৯৯৩
এয অধীন মুক, ফবধয, অন্ধ ফা াযীবযক ও ভানবক প্রবতফন্ধীদদয
পুনফ থাদনয জন্য আভদাবনকৃত ে;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ২০২-আইন/৯৫/১৬৩৯/শুল্ক, তাবযখ:
২৮/১১/১৯৯৫ এয অধীন ফাাংরাদদ খবনজ ততর ও গ্যা অনুন্ধান,
উদত্তারন ও উৎাদন কাম থিভ গ্রদণয জন্য আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত, মন্ত্রাাং
ও অন্যান্য ে;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ৭৩-আইন/৯৭/১৭০০/শুল্ক, তাবযখ: ১৯/০৩/১৯৯৭
এয অধীন তফযকাযী খাদত বফদ্যযৎ উৎাদদনয বনবভদত্ত বফদ্যযৎ উৎাদন
তকন্দ্র স্থাদনয রদক্ষয স্থায়ীবাদফ আভদাবনকৃত ন্ট ও ইক্যযইদভন্ট এফাং
অস্থায়ীবাদফ আভদাবনকৃত ইদযকন ম্যাদটবযয়ার, মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১০৫-আইন/৯৯/১৭৮৪/শুল্ক, তাবযখ: ২৩/০৫/
১৯৯৯ এয অধীন ফাাংরাদদ খবনজ ততর ও গ্যা অনুন্ধান, উন্নয়ন,
উদত্তারন ও উৎাদন কাম থিভ বযর্ারনায জন্য আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত,
মন্ত্রাাং ও অন্যান্য ে ;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১০০-আইন/২০০০/১৮৩২/শুল্ক, তাবযখ: ১৮/০৪/
২০০০ বিস্টাব্দ এয অধীন তফযকাযী খাদত বফদ্যযৎ উৎাদদনয বনবভদত্ত
বফদ্যযৎ উৎাদন তকন্দ্র স্থাদনয রদক্ষয স্থায়ীবাদফ আভদাবনকৃত
ও
ইক্যযইদভন্ট এয মন্ত্রাাং;
ট্রান্সপায অফ তযবদডন্স (Transfer of Residence) (ব্যাদগজ)
বফবধভারা, ২০০০ (প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং-১৬৫-আইন/২০০০/১৮৪৬/কা,
তাবযখ: ০৮ জুন, ২০০০ বিস্টাব্দ) এয আওতাভুক্ত বফবফধ ে;
KAFCO াং
আদদ নাং- ৩(২০)শুল্ক-২/৯০(অাং)/৬৬৯-৬৭০,
তাবযখ: ০৭/০৬/২০০০ বিিঃ এয ভােদভ আভদাবনকৃত ে ;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ৭০-আইন/২০০২/১৯৪৪/শুল্ক, তাবযখ: ২৩/০৪/
২০০২ বিস্টাব্দ এয অধীন ফাাংরাদদ ব্যাাংক কর্তথক আভদাবনকৃত েমূ;

(১৮)

Privileged Persons (Customs Procedures) Rules, 2003
(প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- 237-Law/2003/2015/Cus, তাবযখ:
02/08/2003) এয অধীন অনুদচ্ছদ ২(খ), ২(গ) এফাং ২(ঘ) এ ফবণ থত াংস্থা
ফা ব্যবক্ত কর্তথক আভদাবনকৃত ে ;

(১৯)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৫৫-আইন/২০০৪/২০৪৭/শুল্ক, তাবযখ:
১০/০৬/২০০৪ বিস্টাব্দ এয অধীন তারায প্যাদনর
র প্রবতষ্ঠান
কর্তথক আভদাবনকৃত েমূ;

(২০)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১১-আইন/২০০৫/২০৬৩/শুল্ক, তাবযখ:
১৬/০১/২০০৫ বিস্টাব্দ এয অধীন ঢাকা বি ফুদয়র প্রকদেয আওতায়
আভদাবনকৃত েমূ;

(২১)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ৮০-আইন/২০০৭/২১৩২/শুল্ক, তাবযখ:
২০/০৫/২০০৭ বিস্টাব্দ এয অধীন আভদাবনকৃত তজনাদযটয ততবযয উকযণ;

(২২)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৬৩-আইন/২০০৭/২১৫৪/শুল্ক, তাবযখ:
২৮/০৬/২০০৭ বিস্টাব্দ এয অধীন আভদাবনকৃত ে ;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ২৯২-আইন/২০০৭/২১৭২/শুল্ক, তাবযখ:
১৭/১২/২০০৭ বিস্টাব্দ এয অধীন আভদাবনকৃত েমূ;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৩৭-আইন/২০০৯/২২৪০/শুল্ক, তাবযখ:
১১/০৬/২০০৯ বিস্টাব্দ এয অধীন তযপাদযর াাাতার কর্তথক আভদাবনকৃত
মন াবত ও ম ;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৪৩-আইন/২০০৯/২২৪৬/শুল্ক, তাবযখ:
১১/০৬/২০০৯ এয অধীন কৃবলকাদম থ ব্যফাম থ কীটনাক প্র কাযক
প্রবতষ্ঠান কর্তথক আভদাবনকৃত উকযণ;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৪৬-আইন/২০০৯/২২৪৯/শুল্ক, তাবযখ: ১১ জুন,
২০০৯ বিস্টাব্দ এয অধীন ফাাংরাদদদ খবনজ ততর ও গ্যা অনুন্ধান,
উদত্তারন ও উৎাদন কাম থিভ বযর্ারনায উদেদে তদট্রাফাাংরা এয অধীন
ফাদক্স, বফবজএপবএর, এবজএপএর কর্তথক আভদাবনকৃত ম
ও
ম
;
প্রজ্ঞান এ,আয,ও নাং ১৫১-আইন/২০০৯/২২৫৪/শুল্ক, তাবযখিঃ ১১ জুন,
২০০৯ বিস্টাব্দ এয ভােদভ আভদাবনকৃত তটবক্সকযাফ;
এ.আয.ও নাং- ১৯০-আইন/২০০৯/ ২২৫৫/শুল্ক, তাবযখ: ০২/০৭/২০০৯
বিস্টাব্দ এয অধীন আভদাবনকৃত ট্যাগ, তরদফর, স্টীকায;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৯৪-আইন/২০১০/২৩১২/শুল্ক, তাবযখ:
১০/০৬/২০১০ বিস্টাব্দ এয অধীন শুধুভাত্র ফাাংরাদদদ র্রার্রকাযী ববন্ন
তদদয বফভান াংস্থা কর্তথক আভদাবনকৃত ে;
প্রজ্ঞান এ,আয,ও নাং ২৩৮-আইন/২০১০/২৩১৭/শুল্ক, তাবযখ:
২৯/০৬/২০১০ বিস্টাব্দ এয অধীন াংদ-দস্য কর্তথক আভদানীয় শুল্ক-কয
মুক্ত গাড়ী;
প্রজ্ঞান এআযও নাং ৩৭-আইন/২০১১/২৩২৮/শুল্ক, তাবযখ: ২৪ তপব্রুয়াবয,

(২৩)
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(৪৪)

২০১১ বি; এয অধীন মুক বনফবন্ধত এনাবজথ তববাং ল্যাম্প উৎাদনকাযী
প্রবতষ্ঠান কর্তথক আভদাবনকৃত ম
,ম
ও কভদাদনন্ট;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৫৬-আইন/২০১১/২৩৪২/কাস্টভস্, তাবযখ:
০৯/০৬/২০১১ ইাংদযজী এয ভােদভ এরব গ্যা ববরোয প্র তকাযী
প্রবতষ্ঠান কর্তথক আনীত ে;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৬৯-আইন/২০১১/২৩৫৬/কাস্টভস্, তাবযখ:
০৯/০৬/২০১১ ইাংদযজী এয ভােদভ Effluent Treatment Plant
(ETP) ব্যফাযকাযী কর্তথক আনীত তকবভকযার;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৬০-আইন/২০১২/২৩৮৮/কাস্টভ, তাবযখ:
০৭/০৬/২০১২ বিস্টাব্দ এয অধীন তাবি বে কর্তথক আভদাবনকৃত
ম
ওম
;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং-১৬৪-আইন/২০১২/২৩৯২/কাস্টভ, তাবযখ:
০৭/০৬/২০১২ বিস্টাব্দ এয অধীন আভদাবনকৃত েমূ (hatching
eggs);
প্রজ্ঞান এ,আয,ও নাং- ১৫০-আইন/২০১৩/২৪৩৭/কাস্টভস্, তাবযখ:
০৬/০৬/২০১৩ বিস্টাব্দ এয অধীন জাাজ প্র তকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তথক
আভদানীয় ে;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং- ১৫১-আইন/২০১৩/২৪৩৮/কাস্টভ, তাবযখ:
০৬/০৬/২০১৩ বিস্টাব্দ এয অধীন ম থটন বদেয জন্য আভদাবনকৃত ে;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং- ২১৫-আইন/২০১৩/২৪৫৪/কাস্টভ, তাবযখ:
০১/০৭/২০১৩ বিস্টাব্দ এয অধীন াংফাদত্র বদেয জন্য আভদাবনকৃত
বনউজবপ্রন্ট;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১২২-আইন/২০১৪/২৪৮৬/কাস্টভ, তাবযখ:
০৫/০৬/২০১৪ বিস্টাব্দ এয অধীন আভদাবনকৃত পাভথাবউর্টকযারস্ কাঁর্াভার
মূ;
প্রজ্ঞান এ,আয,ও নাং- ১৩৬-আইন/২০১৪/২৫০০/কাস্টভ, তাবযখ:
০৫/০৬/২০১৪ বিস্টাব্দ এয অধীন জাাজ বে কর্তথক আভদাবনকৃত ে;
প্রজ্ঞান এ, আয, ও নাং ১৪৫-আইন/২০১৫/২৫/ কাস্টভ, তাবযখিঃ ৪ জুন,
২০১৫ বিস্টাব্দ এয অধীন তখরনা প্র তকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তথক আভদাবনকৃত
উকযণ;
প্রজ্ঞান এ, আয, ও নাং ১৪৬-আইন/২০১৫/২৬/ কাস্টভ, তাবযখিঃ ৪ জুন,
২০১৫ বিস্টাব্দ এয অধীন তাঁত ফস্ত্র প্রস্ত্ত্ততকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তথক
আভদাবনকৃত উকযণ;
প্রজ্ঞান এআযও নাং ২০৩-আইন/২০১৫/৪০/কাস্টভ, তাবযখ: ১ জুরাই,
২০১৫ বিিঃ এয অধীন আভদাবনকৃত কযান্সায বনদযাধক ঔলধ ততবযয
কাঁর্াভার;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৫১-আইন/২০১৬/১৩/কাস্টভ, তাবযখ: ২ জুন,
২০১৬ বিস্টাব্দ এয অধীন তটক্সটাইর বে প্রবতষ্ঠান কর্তথক আভদাবনকৃত
ম
ম
ফা উকযণ;

(৪৫)

(৪৬)

(৪৭)
(৪৮)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও নাং- ১৫২-আইন/২০১৬/১৪/কাস্টভ, তাবযখ: ২ জুন,
২০১৬ বিস্টাব্দ এয অধীন র্াভড়া বদেয কাঁর্াভার বদদফ আভদাবনকৃত
যাায়বনক দ্রব্যাবদ;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৫৪-আইন/ ২০১৬/১৬/ কাস্টভ, তাবযখ: ২ জুন,
২০১৬ বিস্টাব্দ এয অধীন কৃবল ম াবত স্থানীয়বাদফ াংদমাজন ও
ততবযকাযী বে কর্তথক আভদাবনকৃত ম ;
প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৫৭-আইন/২০১৬/১৯/কাস্টভ, তাবযখ: ২ জুন,
২০১৬ বিস্টাব্দ এয অধীন আভদাবনকৃত বউম্যান রায;
প্রজ্ঞান এ,আয,ও নাং- ১৬১-আইন/২০১৬/২৩/কাস্টভ, তাবযখ:
০২/০৬/২০১৬ বিস্টাব্দ এয অধীন তবাগ যপ্তাবনমুখী ততবয তালাক বে
প্রবতষ্ঠান কর্তথক আভদাবনকৃত বপ্র-তপবিদকদটড বফবডাং ততবযয উকযণ;

(৪৯)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং- ১৬৪-আইন/২০১৬/২৬/কাস্টভ, তাবযখ: ২ জুন,
২০১৬ বিস্টাব্দ এয অধীন মাত্রী (অম থটক) কর্তথক আভদাবনকৃত ব্যাদগজ
ে ;

(৫০)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৬৬-আইন/ ২০১৬/২৮/কাস্টভ, তাবযখ: ২ জুন,
২০১৬ বিস্টাব্দ এয অধীন বশু াকথ/এযাবভউজদভন্ট াকথ কর্তথক্ষ কর্তথক
আভদাবনকৃত কবতয় ম
ওম
;

(৫১)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১২৮-আইন/২০১৭/১৪/কাস্টভ, তাবযখ: ১ জুন,
২০১৭ বিস্টাব্দ এয অধীন আভদাবনকৃত মূরধনী মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং;

(৫২)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৩০-আইন/২০১৭/১৬/কাস্টভ, তাবযখ: ১ জুন,
২০১৭ বিস্টাব্দ এয অধীন তাবি, রাইবষ্টক ও তডইযী বপড প্রস্ত্ত্ততকাযক
প্রবতষ্ঠান অথফা ভৎস্য অবধদপ্তয কর্তথক বনফবন্ধত বপাযী এফাং ভৎস্য বপড
প্রস্ত্ত্ততকাযক প্রবতষ্ঠান কর্তথক আভদাবনকৃত কাঁর্াভার;

(৫৩)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৩১-আইন/২০১৭/১৭/কাস্টভ, তাবযখ: ১ জুন,
২০১৭ বিস্টাব্দ এয অধীন কবম্পউটায প্র তকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তথক
আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং;

(৫৪)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৩২-আইন/২০১৭/১৮/কাস্টভ, তাবযখ: ১ জুন,
২০১৭ বিস্টাব্দ এয অধীন তলুরায তপান প্র তকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তথক
আভদাবনকৃত মন্ত্রাবত ও মন্ত্রাাং;

(৫৫)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৩৩-আইন/২০১৭/১৯/কাস্টভ, তাবযখ: ১ জুন,
২০১৭ বিস্টাব্দ এয অধীন তভাড উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তথক আভদাবনকৃত
কাঁর্াভার;

(৫৬)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৩৪-আইন/২০১৭/২০/কাস্টভ, তাবযখ: ১ জুন,
২০১৭ বিস্টাব্দ এয অধীন ফাদয়াাইবজন তভবনাবযজ/ইক্যইদভন্ট
উৎাদদনয জন্য আভদাবনকৃত উকযণ;

(৫৭)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৩৬-আইন/২০১৭/২২/ কাস্টভ, তাবযখ: ১ জুন,
২০১৭ বিস্টাব্দ এয অধীন আভদাবনকৃত কবম্পউটায াভগ্রী;

(৫৮)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৫৫-আইন/২০১৭/৪১/কাস্টভ, তাবযখ: ১ জুন,
২০১৭ বিস্টাব্দ এয অধীন তভাটয াইদকর বে কর্তথক আভদাবনকৃত তভাটয
াইদকদরয ম
ওম
;

(৫৯)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৫৮-আইন/২০১৭/৪৪/কাস্টভ, তাবযখ: ১ জুন,
২০১৭ বিস্টাব্দ এয অধীন বে প্রবতষ্ঠান কর্তথক আভদাবনকৃত অবি বনফ থান
ব্যফস্থা বনভথাদনয উকযণ;

(৬০)

প্রজ্ঞান এ. আয. ও. নাং ১৪৮-আইন/২০১৮/১৪/কাস্টভ, তাবযখ: ২৯ তভ,
২০১৮ বিস্টাব্দ এয অধীন ক বনফবন্ধত প্রবতষ্ঠান কর্তথক আভদাবনকৃত
ে/কাঁর্াভার;

(৬১)

প্রজ্ঞান নাং- ২১৮/২০১৮/
, তাবযখিঃ ০২/০৬/২০১৮ বিস্টাব্দ এয
আওতায় ঔলদধয কাঁর্াভার বদদফ আভদাবনকৃত যাায়বনক তমৌগ;

(৬২)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৫৭-আইন/২০১৯/২৬/কাস্টভ, তাবযখ: ৩০ তভ,
২০১৯ বিস্টাব্দ এয অধীন স্থানীয় বরপট উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তথক
আভদাবনকৃত উ রণ;

(৬৩)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৫৮-আইন/২০১৯/২৭/কাস্টভ, তাবযখ: ৩০ তভ,
২০১৯ বিস্টাব্দ এয অধীন স্থানীয় কদেয উৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তথক
আভদাবনকৃত উ রণ;

(৬৪)

প্রজ্ঞান এ.আয.ও. নাং ১৫৯-আইন/২০১৯/২৮/কাস্টভ, তাবযখ: ৩০ তভ,
২০১৯ বিস্টাব্দ এয অধীন স্থানীয় াদ্যকা প্রস্তুতকাযী প্রবতষ্ঠান কর্তথক
আভদাবনকৃত উ রণ;

(৬৫)

বনম্নফবণ থত TABLE এয করাভ (1) এ উবিবখত Heading এয বফযীদত
করাভ (2) এ উবিবখত H.S. Code এয বফযীদত করাভ (3) এ উবিবখত
আভদাবনকৃত ে, মথা:TABLE
Heading
(1)
15.13

H.S. Code
(2)
1513.29.00

Description
(3)
Palm kernel or babassu oil
and fractions thereof (excl.
crude)

19.01

1901.90.91

Malt
extract;
food
preparations
imported in
bulk by VAT registered food
processing industries

39.19

3919.90.20

Performance
Tape/Closure/Side Tape

Heading
(1)
40.10

H.S. Code
(2)
4010.31.00

4010.32.00

4010.33.00

4010.34.00

48.03
48.23

4803.00.00
4823.90.94

56.03

5603.12.10

72.13

7213.91.20

73.18

7318.15.90

76.10
85.16

7318.16.00
7610.90.10
8516.79.10

Description
(3)
Endless transmission belts of
trapezoidal cross section (Vbelts), V-ribbed, of an outside
circumference exceeding 60
cm but not exceeding 180 cm
Endless transmission belts of
trapezoidal cross section (Vbelts), other than V-ribbed, of
an outside circumference
exceeding 60 cm but not
exceeding 180 cm
Endless transmission belts of
trapezoidal cross section (Vbelts), V-ribbed, of an outside
circumference exceeding 180
cm but not exceeding 240 cm
Endless transmission belts of
trapezoidal cross section (Vbelts), other than V-ribbed, of
an outside circumference
exceeding 180 cm but not
exceeding 240 cm
Tissue in jumbo roll
Air laid paper imported by
VAT registered sanitary
napkin manufacturers
Textile back sheet/Non oven
air through Bonded (ADL)
Wire rod imported by VAT
registered
bicycle
parts/
components manufacturers
Other screws and bolts,
whether or not with their nuts
or washers
Nuts
Aluminium composite panel
Vaporizer heating machine

Heading
(1)
85.23

H.S. Code
(2)
8523.21.00

96.02

9602.00.10

Description
(3)
Cards
incorporating
a
magnetic stripe
Gelatin capsules (empty); এফাং

(৬৬) বনম্নফবণ থত TABLE এয করাভ (1) এ উবিবখত Heading এয বফযীদত
করাভ (2) এ উবিবখত H.S. Code এয বফযীদত করাভ (3) এ ফবণ থত
দেয উয (Description) করাভ (4) এ উবিবখত বযভাণ, মথা:TABLE
Heading H.S. Code
(1)
(2)
10.06 1006.20.00
1006.30.10
1006.30.90

12.07

1006.40.00
All H.S
Codes
1108.11.00
1108.12.00
1108.13.00
1108.14.00
1108.19.00
1207.50.10

12.08

1207.50.90
1208.10.00

11.02
11.08

13.01

All H.S.
Codes

Description
RD Rate
(3)
(4)
Husked (brown rice)
25%
Fortified rice kernels
25%
Semi-milled
or
25%
wholly-milled
rice,
whether
or
not
polished or glazed
Broken rice
25%
Cereal flours other than
10%
of wheat or meslin
Wheat starch
10%
Maize (corn) starch
20%
Potato starch
10%
Manioc
(cassava)
20%
starch Other starches
10%
Mustard
seeds
5%
wrapped/canned up to
2.5 kg
Other mustard seeds
5%
Flours and meals of oil
5%
seeds or oleaginous
fruits, other than those
of mustard.
Lac; natural gums,
5%
resins, gum-resins and
oleoresins
(for
example, balsams).

Heading H.S. Code
(1)
(2)
15.14 1514.91.00
17.01 1701.12.00

1701.13.00

1701.14.00
1701.91.00

23.04

23.06

1701.99.00
2304.00.00

25.16
26.20
27.10

2306.10.00
2306.60.00
2516.20.00
2620.99.10
2710.19.31

27.11

2711.14.10

Description
RD Rate
(3)
(4)
Crude mustard oil
10%
Raw
sugar
not
30%
containing
added
flavouring
or
colouring matter: Beet
sugar
Cane sugar specified
30%
in Subheading Note 2
to this Chapter
30%
Other cane sugar
Other
Containing
30%
added flavouring or
colouring matter
30%
Other
Oil-cake and other
5%
solid residues whether
or not ground or in the
form
of
pellets,
resulting from the
extraction of soyabean oil
5%
Cotton seeds
5%
Palm nuts or kernels
20%
Sandstone
5%
Fly ash
Lubricating oil, that is
5%
oil such is not
ordinarily used for any
other purpose than
lubrication, excluding,
any mineral oil which
has its flashing point
below
2200F by
Abel’s close test
Ethylene/propylene
3%
imported by VAT
registered PVC/ PET
resin manufacturing
industry in economic

Heading H.S. Code
(1)
(2)
28.04

28.07
28.11
29.05

2804.21.00
2804.30.00
2804.40.00
2807.00.00
2811.21.00
2905.31.20

29.17

2917.36.20

30.06

3006.50.00

35.05

3505.10.00

35.06

3505.20.00
3506.10.00

3506.99.00
37.07
38.24
39.09

3707.10.00
3824.60.00
3909.10.00

39.20

3920.20.20
3920.20.90

Description
(3)

RD Rate
(4)

zone
15%
Argon
15%
Nitrogen
15%
Oxygen
15%
Sulphuric acid; oleum
15%
Carbon dioxide
Ethylene
glycol
3%
Imported by VAT
registered PVC/PET
resin manufacturing
industry in economic
zone
Terephthalic
acid
3%
imported by VAT
registered PVC/ PET
resin manufacturing
industry in economic
zone
First-aid boxes and
10%
kits
Dextrin and other modified
15%
starches
Glues
15%
Products suitable for
15%
use as glues or
adhesives, put up for
retail sale as glues or
adhesives,
not
exceeding a net weight
of 1 kg
Other Adhesives based
15%
on polymers
Sensitising emulsions
10%
Sorbitol
15%
Urea resins; thiourea
5%
resins
Non-printed
cast
5%
polypropylene film
Other polymers of
5%
propylene

Heading H.S. Code
(1)
(2)
40.10 4010.34.00

40.11

4011.20.10
4011.40.00

40.13
40.16
72.02

4013.90.90
4016.99.90
7202.11.00

7202.21.00

7202.30.00
72.06
72.07
72.13

72.14

72.15
72.16

All
H.S. Codes
All
H.S. Codes
All H.S.
Codes
(excluding
7213.91.10)
All
H.S. Code
(excluding
7214.91.10)

All H.S.
Codes
All H.S.

Description
RD Rate
(3)
(4)
Conveyor
of
20%
transmission belts or
belting, of vulcanized
rubber
Tyre of rim size of 16
5%
inch
Tyre of a kind used on
5%
motorcycles
Other inner tubes
5%
Rubber guard rear
20%
Ferromanganese:
10%
Containing by weight
more than 2% of
carbon
Ferrosilicon:
10%
Containing by weight
more than 55% of
silicon
Ferro-silico10%
manganese
Iron ingot
20%
Billet

20%

Bars and rods, hot
rolled, in irregularly
wound coils, of iron or
non-alloy steel
Other bars and rods
of iron or non-alloy
steel, not further
worked than forged,
hot rolled, hot drawn
or hot extruded, but
including
those
twisted after rolling
Other bars and rods of
iron or non-alloy steel.
Angles, shapes and

3%

3%

3%
3%

Heading H.S. Code
(1)
(2)
Codes
72.18

74.07

All
H.S Codes
All
H.S Codes
7407.10.00

74.11

7411.10.00

76.05

7605.11.00
7605.21.00
7605.19.00
7605.29.00
8544.70.00
8703.24.32
8703.24.42
8703.33.52
8703.33.62

72.24

85.44
87.03

87.04

8704.21.14
8704.31.14

87.06

8706.00.36

8706.00.37

Description
RD Rate
(3)
(4)
sections of iron or
non-alloy steel
SS Ingot
20%
Alloy steel ingot

20%

Copper bars, rods and
profiles of refined
copper
Copper
tubes
of
refined copper
Aluminium wire

10%

Other aluminium wire

20%

Optical fiber cables
Motor cars and other
vehicles,
including
station wagons, CKD

5%
30%

Double cabin pickup
in CBU condition with
minimum four doors
of a cylinder capacity
exceeding 2000 CC
but not exceeding
3000 CC
Chassis fitted with
engines, for the motor
vehicles of headings
87.03 of a cylinder
capacity
exceeding
1600cc
but
not
exceeding 2000cc
Chassis fitted with
engines, for the motor
vehicles of headings
87.03 of a cylinder

20%

3%
10%

15%

15%

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

8706.00.38

8706.00.39

87.08

২।

১

, ২০১৯

8708.70.00

র

Description
RD Rate
(3)
(4)
capacity
exceeding
2000cc
but
not
exceeding 3000cc
Chassis fitted with
10%
engines, for the motor
vehicles of headings
87.03 of a cylinder
capacity
exceeding
3000cc
but
not
exceeding 4000cc
Chassis fitted with
35%
engines, for the motor
vehicles of headings
87.03 of a cylinder
capacity
exceeding
4000cc
Road wheels and parts
15%
and
accessories
thereof

র

।
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তভািঃ তভাাযযপ তাদন ভইূঁ য়া, এনবডব
ববনয়য বর্ফ

