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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ 

 (কাস্টমস ও মূল্য সংয োজন কর) 

প্রজ্ঞাপন 

তাবরখ: ১৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ 

এস,আর,ও নাং ১৫০-আইন/২০২২/৯৮/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এর section 19 এর sub-section (1) এবং মূল্য 

সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সযনর ৪৭ নং আইন) এর ধোরো ১২৬ 

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

পরামশ থক্রদম, ৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টোব্দ ম োতোযবক ২০ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গোব্দ তোখ্ররযে 

জোখ্ররকৃত প্রজ্ঞাোপন এস,আর,ও নং ১৩৪-আইন/২০২০/৮৫/কোস্ট স এর খ্রনম্নরূপ সংয োধন 

কখ্ররল,  থো:- 

 

উপখ্রর-উক্ত প্রজ্ঞাোপযনর TABLE এর কলো  (1) এ উখ্রিখ্রেত Sl No.- 

(১) 10 এবং উহোর খ্রবপরীযত কলো  (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূযহর 

পখ্ররবযতে খ্রনম্নবখ্রণ েত ক্রখ্র ক 10 এবং উহোর খ্রবপরীযত কলো   (2) ও 

(3) এ এখ্রিসমূহ  প্রখ্রতস্থোখ্রপত হইযব,  থো :- 

 

“10. Lamps (UV, fluorescent, 

sodium mercury, halogen, etc.) 

85.39 

9405.49.90” 

 

; 

 

(২) 21 এবং উহোর খ্রবপরীযত কলো  (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূযহর 

পখ্ররবযতে খ্রনম্নবখ্রণ েত ক্রখ্র ক 21 এবং উহোর খ্রবপরীযত কলো  (2) ও 

(3) এ এখ্রিসমূহ  প্রখ্রতস্থোখ্রপত হইযব,  থো :- 

 

“21. Security appliances (CCTV, 

smoke detectors, etc.) 

8525.89.90 

  8531.80.00” 

 

; 

 

(৩) 22 এবং উহোর খ্রবপরীযত কলো  (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূযহর 

পখ্ররবযতে খ্রনম্নবখ্রণ েত ক্রখ্র ক 22 এবং উহোর খ্রবপরীযত কলো  (2) ও 

(3) এ এখ্রিসমূহ  প্রখ্রতস্থোখ্রপত হইযব,  থো :- 
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22. All kind of office furniture. 9401.31.00 

9401.39.00 

9401.52.00 

9401.53.00 

9401.59.00 

9401.61.00 

9401.69.00 

9401.71.00 

9401.79.00 

9401.80.00 

9403.10.00 

9403.30.00 

9403.70.00 

9403.81.00 

9403.89.00” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

; এবং 

 

(৩) 27 এবং উহোর খ্রবপরীযত কলো  (2) ও (3) এ উখ্রিখ্রেত এখ্রিসমূযহর 

পখ্ররবযতে খ্রনম্নবখ্রণ েত ক্রখ্র ক 27 এবং উহোর খ্রবপরীযত কলো  (2) ও 

(3) এ এখ্রিসমূহ  প্রখ্রতস্থোখ্রপত হইযব,  থো :- 

 

“27. Projection screen, Multimedia 

projector, Video conference 

camera. 

8528.62.00 

8528.69.00 

8525.81.10 

8525.82.10 

8525.83.10” 

 

 

 

 
। 

 

 ২।  এই প্রজ্ঞাোপন ৯ জুন, ২০২২ খ্রিস্টোব্দ তোখ্ররযে কো েকর হইযব। 

 

 রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম, 

স্বোক্ষখ্ররত/- 

আবু মহনো ম োোঃ রহ োতুল মুখ্রন  

খ্রসখ্রনয়র সখ্রিব। 

 


