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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 ১২৪-আইন/২০২২/৭২/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, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত 

পরামশ থক্রদম, িাই-বেক পাদকথর অভ্যন্তরর Automated Teller Machine (ATM), 

Close Circuit Camera এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী স্থানীয়ভ্াদব 

উৎপােদনর লরযৈ বনদে ববধৃত- 

 

(ক) Automated Teller Machine (ATM), Close Circuit 

Camera উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কর্তথক আমোবনর বক্ষদে:- 

(অ) TABLE-1 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এর 

আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত 

কলাম (3) এ উবিবখত পদের উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক, 

ব ই পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ১% (এক শতাাংশ); এবাং 

(আ) TABLE-2 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এর 

আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত 

কলাম (3) এ উবিবখত পদের উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক, 

ব ই পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ১০% (েশ শতাাংশ)- 

 

(খ) কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী উৎপােনকারী প্রবতষ্ঠান কর্তথক 

আমোবনর বক্ষদে TABLE-3 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading 

এর আওতাভুক্ত কলাম (2) এ ববণ থত H.S. Code এর ববপরীদত কলাম 

(3) এ উবিবখত পদের উপর আদরাপনীয় আমোবন শুল্ক, ব ই পবরমাদণ 

মূল্যবভ্বত্তক ১% (এক শতাাংশ); 

 

এর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ এবাং সমুেয় মূল্য সাংদ াজন কর ও, বক্ষেমত, বরগুদলেবর 

বডউটি ও সম্পূরক শুল্ক,  বে র্াদক, িইদত বনেববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল,  র্া:- 

TABLE-1 
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Heading H. S. Code Description 

(1) (2) (3) 

39.20 3920.49.10 Printed PVC Sheet 

39.26 3926.90.99 A- cover; B- cover; C- cover; D- cover;Back 

Cover; Side Cover-Left; Side Cover- Right;[For 

Computer Monitor, Laptop Monitor, Tab, 

Keyboard, Camera & Mouse 

58.06 5806.32.90 SYNTHETIC CLOTH 

71.11 7111.00.00 Dome3-PCB Assy shield cover, SUN Shield 

72.12 7212.20.90 FRAME 

72.26 7226.99.90 Processed plain metal- Alloy Sheet for 

NBR/DVR Housing; Decoration Steel Sheet for 

making NBR/DVR Body Casing 

73.18 7318.15.90 Screw 

74.08 7408.11.00 COIL 

84.62 8462.90.00 Turret5-Front Dome-JF, C-2190 466X352X278 

Turret 3 1(36), Turret5-Fixing Ring-(STD), 

Turret5-Rear Dome(3.6mm/6mm)-JF,  

Back Box (Steel/Plastic), IR board, Front Box, 

C-3889 111x111x84 dome camera gift, Turret5-

Fixing Shell, Enclosure 

84.70 8470.10.00 Calculating machines and pocket-size data 

recording, reproducing and displaying machines 

with calculating functions; accounting 

machines, postage-franking machines, ticket-

issuing machines and similar machines, 

incorporating a calculating device, cash 

registers 

84.73 8473.30.00  CCD LENS Module;  

 8473.40.00 ATM parts (Includes EPP/Midbox etc) 

85.05 8505.19.00 MAGNET FOR SPEAKER, MAGNET 

85.17 8517.79.00 Loaded Printed Circuit Board/ 

PCB Assembled/ Mother Board for 

Camera,PCB Assembled/ Mother Board for 

DVR/NBR 

85.18 8518.90.00 PARTS & COMPONENTS FOR SPEAKER, 

WOOFER, TWEETER, DIAFARM, HORN, 

NTC,  

CROSSOVER, FM MOUDLE, BT MOUDLE, 

SUBWOOFER 

85.23 8523.59.10 proximity cards and tags,  Proximity Cards and 

tags 

85.36 8536.50.00 1 Gang switch, 2 Gang Switch, 2 pic socket, 3 

Gang switch, 3 pin Socket(13amp), 3 pin 

Socket(15amp),  

Calling Bell, Dish Point, DP Switch, Micro 
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Dimmer (2nd Edition), Fan Dimmer, Telephone 

point, TV point, SWITCHES, TELEPHONE 

SWITCH, PUSH BUTTON 

 8536.49.90 STEREO AUDIO CONNECTOR, Ribon 

connector 

85.42 8542.31.10 Processors & controllers, whet. or not 

comb.logic ckt, a, SIM module 

85.43 8543.70.10 REMOTE MEGMEET, ANTENNA, REMOTE 

 8543.90.00 DS-23405 (V3.3)-12(40°)9-S2, DG454-

200PC95-JN, SC-PA2×7-JMP, 720P TVI  

238E5-EN(4IN1)(3.6mm), EVA-D13x21.5x10, 

SC-PA2×10-JMP, SC-T1M2×4, ST-S4×13.5-

B2×5-F2×5-B, Drill Template 

85.44 8544.19.90 Flexible Flat Cable Motherboard to Audio 

Board; Flexible Flat Cable for power board to 

motherboard; Flexible Flat Cable Motherboard 

to audio Board; Ribbon Cables; Low Voltage 

Serial (LVS) Cable;  Power Cord; Speaker 

Cable; USB Cable; Wire CableFor CCD D-

MIC; Wire Cable For Lid,Loaded Printed 

Circuit Board/PCB Assembled/ Mother Board 

for Adapter 

90.05 9005.90.00 Turret5- Base, Mounting Base 

90.06 9006.69.00/ 

8541.49.00 

LED/ Flash Light, Light Emiting Diodes (LED) 

 

 

 

TABLE-2 
 

Heading H. S. Code Description 

(1) (2) (3) 

32.08 3208.90.10 PAINT 

39.23 3923.11.00 PACKING MATERIALS 

 3923.21.00 computer software (Driver CD), PACKING 

MATERIALS 

70.20 7020.00.90 ATM Display 

83.03 8303.00.00 ATM Safe (alone) 

84.71 8471.60.10 computer and computer accessories, Finger 

Print and Biometric Scanner 

 8471.70.00 Internal Hard Disk Drive (HDD); 

 Internal Solid State Drive (SSD); 

 8471.70.00 Internal Hard Disk Drive (HDD); 

 Internal Solid State Drive (SSD); 

 8471.60.10 MiCR Cheque Scanner, Biometric Scanner , 

NFC Scanner, Biometric Scanner 

84.72 8472.30.00 Cash Deposit Machine, Cash Deposit Machine 
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(CDM) 

84.73 8473.30.00 Fan Module 

 8473.40.90 Safe assembled with Dispenser,Cosmetic Door 

85.17 8517.62.30 Modem; Ethernet interface card, Smart router, 

HSM, Network Equipment (Router , 

Firewall,Switch etc),  

Internet point, Network Equipment (Router, 

Firewall, Switch etc.) 

85.21 8521.90.10 DVR (CKD) 

85.23 8523.29.13 Other Software for ATM Data Processing 

machines 

85.26 8526.91.10 GPS Vehicle tracking system 

85.29 8529.90.22 ASSEMBILING SPARE ITEM 

85.42 8542.39.10 SiM Card, 32K Storage Capacity, 64K Storage 

Capacity, 128K Storage Capacity(native), 64K 

Storage Capacity(Java), 128K Storage 

Capacity(Java) 
 

 

TABLE-3 
 

Heading H. S. Code Description 

(1) (2) (3) 

39.26 3926.90.99 Laptop Packaging Mountings 

84.14 8414.59.90 Internal Fan/Heat Sink 

84.71 8471.60.90 Touch Pad and Sticker 

84.73 8473.30.00 Computer/Laptop Motherboard/PCBA/SOC 

 8473.30.00 Shell material (including keyboard) 

 8473.30.00 Memory, SSD, HDD, CPU, WIFI 

 8473.30.00 Shell material, keyboard, Mouse 

 8473.30.90 LCD, HDMI, Ribbon cables 

 8473.30.90 40 pin fpc 

85.18 8518.29.00 Speaker 

84.73 8473.30.90 Magnet 

85.04 8504.40.13 Power adapter 

85.07 8507.60.00 Laptop Battery 

85.24 সংম্পিষ্ট  

HS Code 

LED/LCD/Touch Panel 

85.34 8534.10.85 Printed Circuit Boards (PCB) 

85.44 8544.49.00 Touch panel cable, LCD Cable 

90.25 9025.80.90 Sensors & Accessories 
 

শর্তাবম্পল 

(১)  এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত সুববধা শুধু বসইসব উৎপােনকারী বা 

সাংদ াজনকারী প্রবতষ্ঠান এর বক্ষদে প্রদ াজয িইদব,  ািারা এই প্রজ্ঞাপদন 

উবিবখত সকল শতথ প্রবতপালনপূব থক আমোবনকৃত পে বা  ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ 

দ্বারা িাই-বেক পাদকথর অভ্যন্তদর Automated Teller Machine (ATM), 
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Close Circuit Camera এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী 

স্থানীয়ভ্াদব উৎপােন বা সাংদ াজন কবরয়া র্াদকন।  

(২) সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানদক মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর 

অধীন উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী বিসাদব বনববিত িইদত িইদব। 

(৩) পদের মান বনয়ন্ত্রদণর জন্য সাংবিষ্ট উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী প্রবতষ্ঠাদনর 

বনজস্ব Testing Lab র্াবকদত িইদব, অর্বা মান বনয়ন্ত্রদণর জন্য বকান স্বীকৃত 

Testing Lab এর সাদর্ চুবক্তবদ্ধ িইদত িইদব। 

(৪) উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তথক কারখানা স্থাপদনর পর 

এই প্রজ্ঞাপদনর অধীন বরয়াবত সুববধায় পে বা  ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ আমোবনর 

অনুদমােদনর জন্য জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সদস্য (কাস্টমস: নীম্পর্ ও আইম্পসটি) 

বরাবর আদবেন কবরদত িইদব; আদবেন ববদবচনার বক্ষদে তথ্য ও ব াগাদ াগ 

প্রযুবক্ত ববভ্াগ এর প্রবতবনবধ, সংম্পিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইয ও ভ্ৈাট কম্পমশনারররটর 

ববভ্াগীয় কম থকতথা এবাং িাই-বেক পাকথ কর্তথপদক্ষর একজন প্রবতবনবধসি 

সদরজবমন  াচাইপূব থক সদস্য (কাস্টমস: নীম্পর্ ও আইম্পসটি), জাতীয় রাজস্ব ববাড থ 

বরাবর ‘‘পবরবশষ্ট-১’’ অনু ায়ী একটি প্রবতদবেন োবখল কবরদবন। 

(৫) ‘‘পবরবশষ্ট-১’’ অনু ায়ী প্রাপ্ত প্রবতদবেদন প্রবতষ্ঠাদনর বশল্প স্থাপন সাংক্রান্ত 

কা থক্রম সদন্তাষযনক ববদববচত িইদল আদবেনকারী প্রবতষ্ঠানদক এই প্রজ্ঞাপদনর 

অধীন বরয়াবত িাদর পে আমোবনর অনুদমােন প্রোন করা িইদব; উক্ত 

অনুদমােন পদের সতযাবয়ত ফদোকবপ প্রবতটি পেচালান শুল্কায়দনর সময় ববল 

অব এবির সবিত োবখল কবরদত িইদব। 

(৬) প্রবত একক Automated Teller Machine (ATM), Close Circuit 

Camera এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী উৎপােদনর জন্য সম্ভাব্য বা 

ব ৌবক্তক অপচয়সি বক বক পে বা  ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ বক পবরমাদণ আবশ্যক 

(উপকরণ-উৎপাে সিগ) বস সম্পবকথত তথ্য ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী ৩ (বতন) 

কবপ পে আমোবনর পূদব থই সাংবিষ্ট ভ্যাে কবমশনাদরে এর কবমশনার বরাবর 

োবখল কবরদত িইদব; কবমশনার উক্ত সিগ অনুদমােনপূব থক প্রবতস্বাক্ষর 

কবরদবন এবাং একটি কবপ অবফদসর বরকড থ বিসাদব সাংরক্ষণ কবরদবন, বদ্বতীয় 

কবপ জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস নীবত) বরাবদর বপ্ররণ কবরদবন 

এবাং অপর কবপ প্রবতষ্ঠান কর্তথপক্ষদক বফরত বেদবন; ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ এর 

সতযাবয়ত ফদোকবপ প্রবতটি পেচালান শুল্কায়দনর সময় ববল অব এবির সবিত 

োবখল কবরদত িইদব। 

(৭) এই প্রজ্ঞাপদন উবিবখত উপকরণ ‘‘পবরবশষ্ট-২’’ অনু ায়ী আমোবন কবরয়া 

অনুদমাবেত উপকরণ-উৎপাে সিগ বমাতাদবক িাই-বেক পাদকথর Automated 

Teller Machine (ATM), Close Circuit Camera এবং কম্পিউটার 

ও কম্পিউটার সামগ্রী উৎপােন করা িইদতদে বকনা উিা সাংবিষ্ট ভ্যাে 
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কবমশনাদরদের কবমশনার তািার অধীনস্থ সাংবিষ্ট ভ্যাে ববভ্াগীয় কম থকতথার 

মাধ্যদম প্রবত ৬ (েয়) মাস অন্তর সদরজবমদন পবরেশ থন কবরয়া বনবিত কবরদবন। 

(৮) আমোবনকৃত পে বা  ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ, িাই-বেক পাদকথর Automated 

Teller Machine (ATM), Close Circuit Camera এবং কম্পিউটার 

ও কম্পিউটার সামগ্রী উৎপােন বা সাংদ াজন ব্যতীত অন্য বকান কাদজ ব্যবিার 

বা ববক্রয় বা অন্যববধ িস্তান্তর করা  াইদব না। 

(৯) বকান উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী এই প্রজ্ঞাপদনর শতথ ল্ঘনন কবরদল এবাং 

উক্ত ল্ঘননজবনত কারদণ রাজস্ব ক্ষবত িইদল বসই বক্ষদে তািার ববরুদদ্ধ 

Customs Act, 1969 ও মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ 

এর ববধান অনু ায়ী ও প্রদ াজয বক্ষদে সাংবিষ্ট অন্যান্য আইরনর ম্পবধান অনুযায়ী 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা িইদব।  

২। ১৪ জানুয়াবর ২০১৯ বিস্টাব্দ মমার্ারবক ১ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ র্াম্পররখ যারীকৃর্ 

প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৫-২০১৯/ ৪৮/কাস্টমস এর্দ্দ্বারা রম্পির্ করা িইল। 

৩। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ ম্পিস্টাব্দ র্াম্পররখ কায তকর িইরব। 

 

 

 

 

 

 

 

পবরবশষ্ট-১ 

 

কারখানা পবরেশ থন প্রবতদবেন 

[শতথ (৪) ও (৫) দ্রষ্টব্য] 
 

 আমরা বনম্নস্বাযরকারীগণ ববগত ------------ বিিঃ তাবরখ ------------------------ 

নামীয় িাই-বেক পাদকথর Automated Teller Machine (ATM), Close Circuit 

Camera এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী উৎপােনকারী বা সাংদ াজনকারী বশল্প 

কারখানা সদরজবমন পবরেশ থন কবরয়াম্পি। পবরেশ থদন প্রাপ্ত তথ্যাবে বনেরূপ,  র্া:- 
 

১। প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা : 

২। মূসক বনবিন নম্বর (BIN) :  

৩।  মাবলক/স্বত্ত্বাবধকারীর নাম ও ঠিকানা (বতথমান/স্থায়ী) : 

৪।  আয়কর সনে নম্বর (TIN) : 

৫। জবম ও ভ্বদনর বববরণ : 

 (ক) জবম ও ভ্বদনর অবস্থান/বববরণ : 

 (খ) বমাে জবমর পবরমাণ : 



7 

 

 

 (গ) কারখানা ভ্বদনর (ওয়যারিাউসসি) আয়তন: 

 (ঘ) কারখানা ভ্বদনর প্রকৃবত : (পাকা/দসবম পাকা/অন্যান্য) :  

 (ঙ) অবফস  ভ্বদনর আয়তন :    

 (চ) ববদ্যযৎ সাংদ াগ আদে বকনা :  

৬।  কারখানা ভ্বন ভ্াড়া িইদল ভ্াড়া চুবক্তর কবপ: 

৭। স্থাবপত  ন্ত্রপাবতর বববরণ : 

৮। স্থাবপত  ন্ত্রপাবত দ্বারা উৎপােনদ াগ্য পদের বববরণ :  

৯। উৎপােনদ াগ্য পদের উপকরণ-উৎপাে সিগ সাংবিষ্ট ভ্যাে কবমশনাদরদে োবখল ও 

অনুদমােন করা িইয়াদে বকনা : 

 
 উপযু থক্ত তথ্যাবে প থাদলাচনায় প্রতীয়মান িয় ব , ববণ থত প্রবতষ্ঠানটি স্থানীয়ভ্াদব িাই-

বেক পাদকথর অভ্যন্তদর Automated Teller Machine (ATM), Close Circuit 

Camera এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী উৎপােন বা সাংদ াজদনর লরযৈ প্রার্বমক 

প্রস্তুবত সম্পন্ন কবরয়াদে। প্রবতষ্ঠানটিদক প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নাং ১২৪-আইন/২০২২/৭২/কাস্টমস, 

র্াম্পরখ: ১ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ এর অধীন প্রজ্ঞাপদন উবলস্নবখত পে বা  ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ 

বরয়াবত সুববধায় আমোবনর অনুদমােন প্রোদনর সুপাবরশ করা িইল।  

 
সাংবিষ্ট ভ্যাে ববভ্াগীয় 

কম থকতথার নাম ও স্বাক্ষর 

িাই-বেক পাকথ কর্তথপদক্ষর 

প্রবতবনবধর নাম ও স্বাক্ষর 

তথ্য ও ব াগাদ াগ প্রযুবক্ত 

ববভ্াগ এর প্রবতবনবধর নাম ও 

স্বাক্ষর 

তাবরখিঃ তাবরখ : তাবরখিঃ 

 
পবরবশষ্ট-২ 

[শতথ (৬) ও (৭) দ্রষ্টব্য] 

 

গণপ্রযার্ন্ত্রী বাংলারদশ সরকার 

যার্ীয় রাযস্ব মবার্ ত, ঢাকা। 

 

িাই-বেক পাদকথর অভ্যন্তদর Automated Teller Machine (ATM), Close Circuit 

Camera এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী উৎপােন বা সাংদ াজন এর কাদজ আবশ্যক 

পে বা  ন্ত্রাাংশ বা উপকরণ সম্পবকথত বঘাষণা: 

 
১। প্রবতষ্ঠাদনর নাম: 

২। ঠিকানা: 

৩। মূসক বনবিন নম্বর: 

 
 

ক্রম 

নাং 

পদের 

নাম ও 

এইচ. 

এস. 

একক পে উৎপােদন 

ব্যবিা থ পে বা 

 ন্ত্রাাংশ বা 

উপকরণ এর নাম 

অপচয়সি প্রবত একক 

পে উৎপােদন 

প্রদয়াজনীয় পে বা 

 ন্ত্রাাংশ বা উপকরদণর 

অপচয় ব্যতীত প্রবত 

একক পে উৎপােদন 

প্রদয়াজনীয় পে বা 

 ন্ত্রাাংশ বা 

অপচদয়র 

শতকরা 

িার 
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বকাড (এইচ.এস. 

বকাডসি) 

প্রবতটির পবরমাণ   উপকরদণর প্রবতটির 

পবরমাণ  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

       

 

সাংবিষ্ট ভ্যাে কবমশনাদরর প্রবতস্বাক্ষর  প্রবতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা কর্তথপদক্ষর 

স্বাক্ষর ও তাবরখ। 
 

 

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম, 

 

স্বাযম্পরর্/- 

আবু মিনা মমাোঃ রিমাতুল মুম্পনম 

ম্পসম্পনয়র সম্পিব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


