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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ
এস,আর,ও নাং ১৩৬-আইন/২০২২/৮৪/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবাং মূল্য
সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬
এর উপ-ধারা (১) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত
পরামশথক্রদম, জনস্বাদর্ থ, প থটন বশদের ববকাদশর লদক্ষয মানসম্পন্ন আবাবসক বিাদটল
বনমথাদণ সিায়তা প্রোদনর উদেদে বনম্নববণ থত Table এ উবিবখত আবেকীয় ও মূলধনী
প্রকৃবতর ন্ত্রপাবত ও উপকরণ ািা, ১ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ বমাতাদবক ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯
বঙ্গাব্দ তাবরদখর, মূলধনী ন্ত্রপাবত ববষয়ক বরয়াতী প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১১৮আইন/২০২২/৬৬/কাস্টমস এর ববির্ভথত, এর উপর আমোবন প থাদয় প্রদেয় আমোবন শুল্ক,
ব পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এর অবতবরক্ত িয় বস পবরমাণ,
বরগুদলটরী বডউটি, প্রদ াজয বক্ষদে, সমুেয় মূল্য সাংদ াজন কর (মূসক) ও সম্পূরক শুল্ক,
বে র্াদক, বনম্নববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, র্াাঃTable
Heading
(1)

H.S Code
(2)

48.14
44.18

69.07
69.08
69.10

4814.20.00
4418.11.00
4418.19.00
4418.21.00
4418.29.00
4418.74.00
4418.75.00
All H.S Codes
All H.S Codes
6802.21.00
6802.23.00
All H.S Codes
All H.S Codes
All H.S Codes

39.24

3924.90.90

57.01
63.03
68.02

Description of goods
(3)
Interior Decoration Material
Wall Covering
Wooden windows & frames
Wooden doors & frames
Floor panels
Floor panels
Carpets
Curtains
Marble
Granite
Unglazed tiles
Glazed tiles
Sanitary wares
Kitchen & Cooking Equipment
Dunnage rack (Plastic)
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Heading
(1)
69.11
69.12
70.05

73.24

H.S Code
(2)
All H.S Codes
All H.S Codes
7005.10.00
7005.21.00
All H.S Codes
7321.11.00
7321.12.00
7323.91.00
7323.92.00
7323.93.00
7324.10.00

83.01
84.14
85.17
85.18
85.23

8301.40.90
8414.80.90
8517.61.00
8518.29.00
8523.59.90

85.25

8525.81.10
8525.82.10
8525.83.10
8525.89.00
8528.72.00

70.13
73.21
73.23

85.28
40.09
84.24

4009.32.00
8424.10.00
8424.20.10

85.04
85.35

8504.22.10
8535.21.90
8535.29.00
8536.30.90
8537.10.10
8543.
70.40

85.36
85.37
85.43
44.20
46.02
94.01
94.03

4420.90.00
4602.90.00
9401.69.00
9401.69.00
9403.10.00
9403.30.00
9403.40.00
9403.50.00

Description of goods
(3)
Ceramic kitchenware
Ceramic kitchenware
Float glass reflecting/ nonreflecting
Coloured float glass
Glassware
Cooking appliances
Plate warmer of liquid fuel
Kitchen equipment
Kitchen equipment
Kitchen equipment
Steel Sink
Building Security Equipment
Locks
Kitchen Hood exceeding 120 CFM
Base station
Sound Speaker
RFID Encoder; RFID Key Covered with
Hotel logo
Webcam

CCTV Camera
DVR Color/Television
Fire Fighting & Protection Equipments
Hose pipe
Fire extinguishers
Spray gun
Electric Substation
Transformer : Capacity more than 3000 kva
Automatic circuit breakers
Automatic circuit breakers
Switchgear
Busbar
Electric Access Control
Furnitures
Wooden Height box
Height box
Sofa
Chair
Metal furniture for office
Wooden furniture for office
Wooden furniture for kichten
Wooden furniture for bedroom

3

Heading
(1)
94.04
94.05

94.06
84.21
95.06

H.S Code
(2)
9403.20.90
9404.29.00
9405.11.00
9405.19.00
9405.21.00
9405.29.00
9405.42.00
9405.49.20
9406.90.90
8421.21.91
9506.40.00
9506.91.00

Description of goods
(3)
Steel furniture
Mattress
Lighting
Lights with fittings
Bedside or floor standing lamp
LED tube or bulb with fittings
Energy saving lamps with fittings
Pre fabricated building
Equipments for Health Club
Water purifying system for swimming pools
Table tennis equipment
Equipments for gymnastics

শততাবলি
(১)

এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াতী সুববধা বকবল Chain Hotel এর
Franchise সম্পন্ন অর্বা ববসামবরক ববমান পবরবিণ ও প থটন মন্ত্রণালয়
কর্তক
থ ‘‘মানসম্পন্ন’’ ববলয়া বনবে থষ্টকৃত আবাবসক বিাদটল বনমথাদণ ব্যবিা থ,
পণ্যসমূদির বক্ষদে প্রদ াজয িইদবাঃ
তদব শতথ র্াদক ব , উপদরর Table এ উবিবখত H.S. Code এবাং
Description of goods এর মদে বকান পার্ থকয বেখা বেদল
Description of goods প্রাধান্য পাইদব।

(২)

আদবেনকারী আবাবসক বিাদটলদক মূসক বনববিত িইদত িইদব।

(৩)
এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াতী সুববধা প্রাবির উদেদে সাংবিষ্ট বিাদটল
কর্তপথ ক্ষদক বনম্নববণ থত েবললাবেসি জাতীয় রাজস্ব ববাদড থ আদবেন কবরদত িইদব, র্াাঃ(ক)

আবাবসক বিাদটদলর মূসক বনবিন সাংক্রান্ত সনেসমূদির (মূসক-২.৩)
অনুবলবপ;

(খ)

বাাংিাদদশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তপত ক্ষ কর্তক
থ প্রেত্ত বনবিন পদের
অনুবলবপ;

(গ)

‘পবরবশষ্ট ক’ বত ববধৃত ফরদম প্রতযয়নপে:
তদব শতথ র্াদক ব , প্রস্তাববত বিাদটল আন্তজথাবতকভ্াদব স্বীকৃত
বকান Chain Hotel এর Franchise িইদল উক্তরূপ
প্রতযয়নপদের প্রদয়াজন িইদব না;
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(ঘ)

প্রস্তাববত বিাদটল আন্তজথাবতকভ্াদব স্বীকৃত বকান Chain Hotel এর
Franchise িইদল তৎসাংক্রান্ত চুবক্তর কবপ;

(ঙ)

র্া র্ কর্তপ
থ ক্ষ কর্তক
থ অনুদমাবেত বিাদটল বনমথাণ সাংক্রান্ত lay-out
plan এর কবপ; এবাং

(চ)

প্রস্তাববত বিাদটল স্থাপদনর জন্য উপবর-উক্ত বটববদল উবিবখত
পণ্যসমূদির মদে বক বক পণ্য বক পবরমাদণ আমোলন ও ব্যবহৃত িইদব
উিার সুস্পষ্ট বণ থনা, সাংখ্যা এবাং সামঞ্জস্যপূণ থ নামকরণ বকাড (H.S.
Code) উদিখপূব থক উিার একটি পূণ থাঙ্গ পণ্য তাবলকা।

ব্যাখ্যা।- উপবর-উক্ত েফা (গ) এর উদেে পুরণকদে, ববসামবরক ববমান
পবরবিণ ও প থটন মন্ত্রণালয় সাংবিষ্ট বস্টকদিাল্ডার ও ববদশষদজ্ঞর
সমন্বদয় একটি াচাই কবমটি গঠন কবরদব। উক্ত কবমটি আন্তজথাবতক
রীবতনীবত অনুসরণপূব থক ‘‘মানসম্পন্ন’’ বিাদটদলর র্া র্ মান
(standard) বনধ থারণ কবরদব। কবমটি কর্তক
থ বনধ থাবরত মাদনর
বভ্বত্তদত উক্ত মন্ত্রণালয় ‘পবরবশষ্ট-ক’ বত ববধৃত ফরদম প্রতযয়নপে
প্রস্তুত কবরদব।
(৪)

প্রবতটি আদবেন জাতীয় রাজস্ব ববাড থ কর্তক
থ অনুদমাবেত িইদত িইদব।

(৫)

আদবেনকারী প্রবতষ্ঠান সাংবিষ্ট বিাদটল বাবণবজযকভ্াদব চালুর পূদব থ জাতীয়
রাজস্ব ববাড থ কর্তক
থ বনবে থষ্টকৃত পবরমাদণর পণ্য একবারই আমোবন কবরদত
পাবরদব।

২।
৩ এবপ্রল, ২০১৪ বিস্টাব্দ ম াতাদবক ২০ জ্চত্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ তাবরদখ জারীকৃত
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ৫০-আইন/২০১৪/২৪৭৬/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রবিত করা িইল।
৩।

এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।
পরিরিষ্ট-ক
[ির্ত 3(গ) ও ৩(চ) এি ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]
গণপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি
ববসামরিক রবমান পরিবহণ ও পর্ তটন মন্ত্রণালয়
বাাংলাদেি সরচবালয়, ঢাকা।
প্রর্যয়ন পত্র

এই মদমত প্রর্যয়ন কিা র্াইদর্দে বর্, বমসাস ত .........................................
র্া রবরনদয়াগ ববার্ ত কর্তক
ত রনবরির্ নম্বি ....................... মূল্য সাংদর্াজন কি রবভাগ
কর্তক
িহদিি
ত রনবরির্ নম্বি................. আয়কি রনবিন নম্বি................,
............................. স্থাদন আন্তজতারর্ক মানসম্পন্ন একটি আবারসক বহাদটল
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স্থাপন/প্ররর্ষ্ঠান লদযয কার্ তক্রম শুরু করিয়াদে মদমত .................... র্ারিদেি
আদবেনপদত্র জারনদয়দে। আন্তজতারর্ক মানেদে উক্ত আবারসক বহাদটদলি বর্ সব মান
(standard) থারকদব/থাকাি কথা বসই রবষদয় উক্ত আদবেন উদেে কিা হইয়াদে/হয়
নাই। আদবেদন উরেরের্ করথর্ মান (standard) এি র্থাথ তর্া এ মন্ত্রণালদয়ি
সরচব/অরর্রিক্ত সরচব/যুগ্ম সরচব এি বনর্তদে গঠির্ করমটি কর্তক
ত র্াচাই/পিীযা কিা
হইয়াদে। পিীযাদন্ত করমটি এর্েসাংরিষ্ট মান (standard) র্াচাই/রনর্ তািণপূব তক
র্েনুর্ায়ী আদবেনকািী প্ররর্ষ্ঠানদক মানসম্পন্ন আবারসক বহাদটল রহদসদব প্ররর্ষ্ঠাি জন্য
সুপারিি করিয়াদে। উক্ত সুপারিদিি সরহর্ একমর্ বপাষণপূব তক আদবেনকািী
প্ররর্ষ্ঠানটিদক “মানসম্পন্ন” আবারসক বহাদটল রহদসদব প্রর্যয়ন কিা হইল।
প্রর্যয়নকািী কর্তপত য
স্বাযিঃ
নামঃ
পেবীঃ
সীলঃ
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
স্বাক্ষলরত/আবু মেনা ম াোঃ রে াতুি মুলন
লসলনয়র সলচব।

