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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  ১৩৮-আইন/২০২২/৮৬/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 সননর ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ 

এর উপ-ধারা )১(  এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত 

পরামশ থক্রদম, ২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ মোতানেক ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ েঙ্গাব্দ তাখ্ররনে 

যাখ্ররকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১২৭-আইন/২০২১/১৬/কাস্টেস এর খ্রনম্নরূপ অখ্রিকতর 

সংন ািন কখ্ররল, যথা :- 

উপখ্রর-উক্ত প্রজ্ঞাপননর- 

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

(ক) 34.02 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর পখ্ররেনতে খ্রনম্নরূপ Heading 34.02 

এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত 

এখ্রিসমূহ প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে, যথা :- 

“34.02 3402.49.90 Antifoaming agent” ; 
 

(ে) 70.19 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর পখ্ররেনতে খ্রনম্নরূপ Heading 70.19 

এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত 

এখ্রিসমূহ প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে, যথা :- 

“70.19 7019.71.90 Glass Fiber” ;  
 

(গ) 85.17 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর পখ্ররেনতে খ্রনম্নরূপ Heading 85.17 

এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত 

এখ্রিসমূহ প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে, যথা :- 

“85.17 8517.79.00 

 

Backlight Panel, Magmatic 

beads, Processed Plain 

Metal-Alloy Sheet for 

Mobile Housing; 

Decoration Steel Sheet For 

making Mobile Body 
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Casing ” ; 

 

(ঘ) 85.23 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর পর খ্রনম্নরূপ Heading 85.24 এেং 

উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূহ 

সখ্রিনেখ্র ত হইনে, যথা :- 

“85.24 সংখ্রিষ্ট H.S. 

Code 

Touch Panel Glass for 

mobile phone, LCM, 

LCD, LED, OLED and 

AMOLED Disply 

Assembly” 

 

 

 

; 

 

(ঙ) 85.42 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর পখ্ররেনতে খ্রনম্নরূপ Heading 85.42 

এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত 

এখ্রিসমূহ প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে, যথা :- 

“85.42 8542.39.90 Ball Grid Array 

Integrated Circuit (BGA 

IC); Display Driver IC, 

Integrated Circuit (IC)” 

 

 

 

; 
 

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

(ক) 48.11 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর পখ্ররেনতে খ্রনম্নরূপ Heading 48.11 

এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত 

এখ্রিসমূহ প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে, যথা :- 

“48.11 4811.90.29 Solid barley paper; 

Insulation paper; Hollow 

barley paper” 

 

; 

 

(ে) 85.17 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর পখ্ররেনতে খ্রনম্নরূপ Heading 85.17 

এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত 

এখ্রিসমূহ প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে, যথা :- 

“85.17 8517.79.00 Fingerprint  

 8517.79.00 Internal Earphone; 

Microphone; Antenna;  

 

 8517.79.00 Sim Card slot/T-Card 

slot  
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 8517.79.00 Vibrator  

 8517.79.00 Receiver   

 8517.79.00 Motor” ; 
 

(গ) 85.18 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর পখ্ররেনতে খ্রনম্নরূপ Heading 85.18 ও 

85.24  এেং উহানের খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূহ প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে, যথা :- 

“85.18 8518.10.00 Microphone  

 8518.29.00 Speaker  

85.24 সংখ্রিষ্ট H.S. Touch Panel  

 Code Liquid Crystal Module  

  Camera Module ; 

 

(ঘ) 85.41 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ 

উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর পখ্ররেনতে খ্রনম্নরূপ Heading 85.41 

এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত 

এখ্রিসমূহ প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে, যথা :- 

“85.41 8541.41.00 Light Emitting Diodes 

(LED) ” 

 

; 
 

(৩) TABLE-3 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading 85.17 এেং 

উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর 

পখ্ররেনতে খ্রনম্নরূপ Heading 85.17 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে 

(2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূহ প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে, যথা :- 

“85.17 8517.79.00 Earphone button, other 

covers for mobile 

components 

 

 8517.79.00 Key; Keypad housing; 

Keypad Dome; Front Shell” 
 

; 
 

(৪) TABLE-4 এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading 85.17 এেং 

উহার খ্রেপরীনত কলাে (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূনহর 

পখ্ররেনতে খ্রনম্নরূপ Heading 85.17 এেং উহার খ্রেপরীনত কলাে 

(2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূহ প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে, যথা :- 

“85.17 8517.79.00 Loaded Printed Circuit 

Board/ PCB 

Assembled/ Mother 
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Board for Cellular 

Phone” 

; এেং 

 

(৫) প্রজ্ঞাপননর েফা ৯ এ উখ্রিখ্রেত “৩০ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ” সংখ্যাগুখ্রল, 

 ব্দগুখ্রল ও কো এর পখ্ররেনতে “৩০ জুন, ২০২৩ বিস্টাব্দ” সংখ্যাগুখ্রল, 

 ব্দগুখ্রল ও কো প্রখ্রতস্থাখ্রপত হইনে। 

 

২। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।  

 

 রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম 

 

স্বাক্ষখ্ররত/- 

আবু মহনা মোোঃ রহোতুল মুখ্রনে 

খ্রসখ্রনয়র সখ্রিে। 
 

 
 

 


