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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ 

(কাস্টমস) 

প্রজ্ঞাপন 

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

 এস,আর,ও নং  ১৪৪-আইন/২০২২/৯২/কাস্টমস।- Customs Act, 1969, 

(Act 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, উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE এর পণ্যসমূদির মদে বনম্নববণ থত 

Table এর কলাম (1) এ উবিবখত Heading এর ববপরীদত কলাম (2) এ ববণ থত 

H.S.Code এর  আওতাভুক্ত কলাম (3) এ ববণ থত বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা 

উপকরণদক, আমোবনর বক্ষদে, উিাদের উপর আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক, ব  পবরমাদণ 

মূল্যবভ্বত্তক ১% (এক শতাাংশ) এর অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ, মূল্য সাংদ াজন কর ও 

সম্পূরক শুল্ক,  বে র্াদক, ননম্নববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল,  র্া:- 

 

Table 
 

Heading H.S. Code                                      Description 

(1) (2) (3) 

84.14 8414.10.00 Universal Suction Pumps  

 8414.10.00 Vacuum pump 

 8414.10.00 Vacuum System installation e.g. Vacuum 

pump, pipes & outlets etc 

84.16 8416.20.00 Full automatic burnout furnace 

 8416.20.00 Fully automatic porcelain furnace 

 8416.20.00 Incinerator for medical wastes.  

84.18 8418.50.90 Blood Bank Refrigerator (Fixed temp.) 

 8418.50.90 Embryo Freezer 

 8418.50.90 Mortuary Freeze   
 8418.69.99 Ice Slush Maker  

84.19 8419.20.00 Autoclave machine 

 8419.20.00 E.O. Gas Sterilizer machine  

 8419.20.00 EO Gas / Formaldehyde Indicator  

 8419.20.00 Formal Dehyde Sterilizer machine  

 8419.20.00 Glass bead sterilizer 

 8419.20.00 Hydrogen peroxide gas sterilizer machine 

 8419.20.00 Instrument Sterilization Containers 

 8419.20.00 Steam sterilizer machine 
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Heading H.S. Code                                      Description 

(1) (2) (3) 

 8419.39.00 X-ray drier machine  

84.21 8421.21.93 Distilled Water Plant  

 8421.21.93 R.O Machine 
 8421.39.99 Circulating Air Bacterial Filter System 

84.41 8443.32.10 Printer for U.S.G/Echocardiography 

85.28 8528.42.00 

8528.59.00 

Holter monitor; Portable monitor; Cardiac 

screen; Slave fluro and slave monitor; Bed 

side monitor; Cardiac monitor for operation 

theatre; Slave cardiac monitor; Cardiac 

monitors- Invesive/Non-invesive with 

modules; Central cardiac monitor system; 

Several types of monitors specialized for 

real time display and offline display; 

Cardiac output monitor 

85.37 8537.10.20 Operation Theater Control Panel  

85.39 8539.22.00 UV lamps  

90.02 9002.19.00 3 & 4 mirror lenses 

 9002.19.00 Gonioscopy Lens 

 9002.19.00 Laser lenses 

 9002.19.00 VOLK lenses, and fundus fluorescien 

angiography (FFA) before laser treatment. 

90.06 9006.30.00 Camera (for medical or surgical purpose) 

 9006.30.00 CCD Camera for cardiac surgery 

 9006.30.00 Fundus Cameras for colour fundus 

photography  

90.11 9011.80.00 High resolution Operating Microscopes 

 9011.80.00 Microscope 

90.12 9012.10.00 Fluorescent Microscope  

90.13 9013.20.00 Coherent Endolaser Machine   

 9013.20.00 Laser Machines 

 9013.20.00 YAG Laser System for Urological 

Procedures 

90.18 9018.11.00 ECG machine  

 9018.12.00 Color Doppler USG for echocardiography 

 9018.12.00 Color droppler machine 

 9018.12.00 Dexa scan for BMD (Bone mineral density) 

 9018.12.00 Digital 4D colour Doppler ultrasonogram 

 9018.12.00 Digital black and white USG – high end 

 9018.12.00 USG machine  

 9018.13.00 MRI – 1.5T whole body TIM (Total 

Imaging Matrix). 
 9018.19.10 Patient monitor 
 9018.19.90 Acrobat Suv Vacuum Stabilizer, X-pose & 

Access Devices 
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Heading H.S. Code                                      Description 

(1) (2) (3) 

 9018.19.90 ACT machine  

 9018.19.90 Adult Cystoscope Set 
 9018.19.90 Anesthesia machine with Ventilator and 

monitor 

 9018.19.90 Adult Optical Urethrotome Set 

 9018.19.90 Adult Resectoscope Set 

 9018.19.90 Angiography machine with DSA System  

 9018.19.90 Angiojet machine  

 9018.19.90 Auto Film Processor  

 9018.19.90 B Scan 

 9018.19.90 Block System for Electrophysiology  

 9018.19.90 Blood culture machine 

 9018.19.90 Bronchoscopy set 

 9018.19.90 Cardiac Review Station for Angiography  

 9018.19.90 Coronary flow meter (TTFM)  

 9018.19.90 Coronary Sinus Pacing Systems  

 9018.19.90 CTG machine 

 9018.19.90 DCA 

 9018.19.90 Dosimeter & Survey meter 

 9018.19.90 DSA – (Digital subtraction angiography) 

 9018.19.90 E.T.T. machine with or without B.P 

machine (Automatic) 

 9018.19.90 Easylyte plus 

 9018.19.90 Easylyte Plus (Na/K/C1)  

 9018.19.90 ELISA Automated Microplate washer  

 9018.19.90 Endoscopic equipment including 

laparoscope, hysteroscope and resectoscope 

and their accessories 

 9018.19.90 Endovision UROCAM SL, color system 

PAL 

 9018.19.90 Fetal Doppler Machine 

 9018.19.90 Fetal monitor  

 9018.19.90 Fiberoptic Bronchoscope Biopsy  

 9018.19.90 Flexible Uretero-Fiberscope 

 9018.19.90 Herpendens stardiometer 

 9018.19.90 High Frequency Centrifugal Casting 

Machine 

 9018.19.90 Humaclot  

 9018.19.90 Lab ratator 

 9018.19.90 Lab Rotator 

 9018.19.90 Laminar flow system 

 9018.19.90 LEEP excision machine for treatment of 

cancer 

 9018.19.90 MAC Lab for Haemodynamic Study  
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Heading H.S. Code                                      Description 

(1) (2) (3) 

 9018.19.90 Modules for Cardiac Monitors e.g. ECG, 

SPO2, Temp., NIBP, IBP, ETCO2, CO  

 9018.19.90 Nasoendoscope and light source 

 9018.19.90 Neonate Cystoscope-Urethroscope set 

 9018.19.90 Patient monitoring machine and oxymeters 

 9018.19.90 Pediatric Cystoscope Set 

 9018.19.90 Pediatric Esophagoscope  

 9018.19.90 Pediatric Optical Urethrotome Set 

 9018.19.90 Pediatric Resectoscope Set 

 9018.19.90 Pressure Monitoring (PM) Lines   

 9018.19.90 Rotablator Machine  

 9018.19.90 Scrub Station 3 Bay-OT Scrub  

 9018.19.90 Transducer Set 

 9018.19.90 Uretero-Renoscope 

 9018.19.90 Ureteroscope 

 9018.19.90 Water bath 

 9018.39.90 Cannulas 

 9018.49.00 Full automatic Electric Dental Unit (Chair, 

Doctor and assistant stool, Air turbine, 

Micro motor, High suction, Saliva ejector, 3 

–way syringe etc.) 

 9018.49.00 Light cure machine 

 9018.49.00 Ultrasonic diathermy 

 9018.49.00 Ultrasonic Scalar 

 9018.50.00 A Scan 

 9018.50.00 All instruments & equipments for glaucoma 

surgery.  

 9018.50.00 Applanation tonometers  

 9018.50.00 Baby incubators 

 9018.50.00 Biothesiometer 

 9018.50.00 Biplane Cath-Lab 

 9018.50.00 CARTO electro magnetic mapping system  

 9018.50.00 Ceiling mounted Operation Microscope 

 9018.50.00 Combilyzer  

 9018.50.00 Cryo cautery machine 

 9018.50.00 Cryo instruments for inoperable glaucoma 

cases. 

 9018.50.00 Cryocan 

 9018.50.00 Cryopreservation Unit for Homo graft 

 9018.50.00 Direct Ophthalmoscopes  

 9018.50.00 Indirect Ophthalmoscopes 

 9018.50.00 Instruments & equipments for VR surgery. 

 9018.50.00 Instruments for Enucleation and 

Evisceration with prosthesis. 
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Heading H.S. Code                                      Description 

(1) (2) (3) 

 9018.50.00 Instruments of  Lids surgery 

 9018.50.00 Instruments of DCR operation 

 9018.50.00 Instruments of squint surgery  

 9018.50.00 Keratometry 

 9018.50.00 Keratoplasty instruments  

 9018.50.00 Lensometer 

 9018.50.00 Opthalmometer 

 9018.50.00 Phaco Machine 

 9018.50.00 Specular Microscope for corneal endothelial 

cells count,  

 9018.50.00 Visual field analyzers 

 9018.50.00 Vitrectomy Machine 

 9018.90.20 Dialysis machine with or without Dialyzer 

with or without blood line 
 9018.90.20 Baby warmer machine 
 9018.90.10 Suction Apparatus- wall mounted/Floor 

mounted 

 9018.90.10 Thoracic Suction Pump Low Suction unit 

 9018.90.90 CABG Supplementary Set 

 9018.90.90 Cardio Thoracic Lung & Rib Set 

 9018.90.90 Cardio-Thoracic Cardiotomy Set 

 9018.90.90 CO2 - Incubator with 121° Decontamination 

and 3 door. 

 9018.90.90 Coronary Vacuum stabilizer  

 9018.90.90 Defibrillator machine with Defibrillator 

patch 

 9018.90.90 Defibrillator with external & Internal paddle 

 9018.90.90 Defibrillator with monitor 

 9018.90.90 Dietrich Coronary Artery Kit Set 

 9018.90.90 ECMO machine  

 9018.90.90 Endometrial thermal ablation equipment 

 9018.90.90 Equipments for Central Medical Gas Pipe 

Line(MPL) & Vacuum system    

 9018.90.90 Fibrillator machine  

 9018.90.90 High speed Drill machine 

 9018.90.90 Hyper / Hypothermia unit  

 9018.90.90 Infusion pump 

 9018.90.90 Injector 

 9018.90.90 Intra aortic baloon pump (IABP) 

 9018.90.90 Loupes surgical 

 9018.90.90 LVAD, RVA 1D, BIVAD  

 9018.90.90 Medical oxygen installation system e.g. 

Manifold room equipments, Copper pipes, 

ZSU, outlet etc 
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Heading H.S. Code                                      Description 

(1) (2) (3) 

 9018.90.90 Medical Trunking System for ICU 

 9018.90.90 Micro controller based Electro Surgical 

Generator for all General Surgical 

procedures 

 9018.90.90 Model trimmer 

 9018.90.90 Nitrous Oxide systems installation e.g. 

Manifold room equipments, Copper pipes, 

ZSU, outlet etc 

 9018.90.90 Ovum Aspiration set with Kraft pump 

 9018.90.90 PCNL set 

 9018.90.90 Pressure Infusor  

 9018.90.90 PSA (O2 Manufacturing Plant) 

 9018.90.90 Scrub station machine 

 9018.90.90 Set of metal sucker & connectors 

 9018.90.90 Spirometer 

 9018.90.90 Stylet 

 9018.90.90 Surveyors 

 9018.90.90 System for Signal avereged E.C.G 

 9018.90.90 System for transtelephonic E.C.G 

 9018.90.90 TMLR machine 

 9018.90.90 Vacuum stabilizer for beating heart 

 9018.90.90 Vascular set & clamps 

90.19 9019.10.10 Electrophysiology measurement and tracing  

 9019.10.10 Linear Accelerator for therapy 

 9019.10.10 Pneumatic Lithotripsy 

 9019.10.10 Programmable Stimulator   

 9019.20.10 Amboobag (Adult & padiatric) with or 

without set 

 9019.20.10 Anesthesia machine and oxygen therapy 

machines 

 9019.20.10 Heart Lung Machine  

 9019.20.10 Online oxyset meter 

 9019.20.10 Oxygen delivery system  

 9019.20.10 Oxymeter machine 

 9019.20.10 TPM Lead. 

 9019.20.10 Ventilator / Artificial respirator  

 9019.20.90 ICU Ventilator 

 9019.20.90 IVUS system  

 9019.20.90 Vaporizer for volatile Anesthetics  

90.20 9020.00.00 Breathing Circuits 

90.21 9021.50.00 External Sequential Chamber Pacemaker 

(A-V) 
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Heading H.S. Code                                      Description 

(1) (2) (3) 

 9021.50.00 Pacemaker and AICD Lead extraction 

apparatus (Byrod sheath, Metallic sheath, 

Long sheath, Amplatz snare) 

90.22 9022.12.00 Spiral CT scan machine 

 9022.12.00 Electron beam CT. 

 9022.12.00 Mammography with stereotactic biopsy 

 9022.13.00 OPG (Dental X-ray) 

 9022.14.00 C-Arm machine  

 9022.14.00 Digital – 1000 mA – Fluoroscopy 

 9022.14.00 Digital X-ray Radiology. 

 9022.14.00 Mobile X-ray machines 

 9022.14.00 Orthopentomogram X-Ray machine 

 9022.21.00 Gamma Camera with facilities for nuclear 

imaging. 

 9022.21.00 SPECT / Gamma Camera  

90.27 9027.89.00 Automatic Hematology Analyzer  

 9027.89.00 Bio Impedance Body Analyzer 

 9027.89.00 Biolyte 2000 (Na/K/C1)  

 9027.89.00 Blood cell saver 

 9027.89.00 Blood Gas analyzer & Electrolyte analyzer  

 9027.89.00 Cardiac Enzyme Analyzer   

 9027.89.00 Cool Tip Flow machine  

 9027.89.00 ELISA reader 

 9027.89.00 Haemo dialyser  

 9027.89.00 Haemo filter  

 9027.89.00 Humalyzer 

 9027.89.00 Immuno Analyzer (Immulite)  

 9027.89.00 Rib Spreader 

90.30 9030.33.00 Capnometer wit  

 9030.39.00 Capnometer wit 

94.02 9402.90.90 Modern Operating table preferably with 

electronic maneuverability 

 9402.90.90 Operation Table Manual/Electrical  

94.05 9405.19.00 Spotlight (Portable) with halogen bulb 
 9405.49.90 Ceiling mounted operating theater light 

 9405.49.90 Emergency mobile light on stands 

 9405.49.90 Operating Light  

 9405.49.90 OT Light and ICCTV facility  

 9405.49.90 Fiber Optic Head Light and Lamp  

 9405.49.90 Halogen light source with cable 

 9405.49.90 Light source and cable. 

 9405.49.90 XENON/Halogen light source with cable 
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শততাবনি 

(১) আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক বরফারাল িাসপাতাল নিসাবব তাবলকাভুক্ত িইদত 

িইদব। 

(২)  শতথ (১) এর অধীন তাবলকাভুবক্তর জন্য আমোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক 

‘পবরবশষ্ট-ক’ অনু ায়ী জাতীয় রাজস্ব ববাদড থ, অতঃপর ববাড থ ববলয়া উবিবখত, 

আদবেন কবরদত িইদব। 

(৩) শতথ (২) এর অধীন আদবেন পদের সবিত স্বাস্থ্য অবধেপ্তদরর মিাপবরিালক 

কর্তথক ‘পবরবশষ্ট-খ’ অনু ায়ী স্বাক্ষবরত একটি প্রতযয়নপে োবখল কবরদত 

িইদব।  

(৪) শতথ (২) অনু ায়ী দানিিকৃত আদবেনপে এবাং সাংযুক্ত েবললাবে ববাড থ  ািাই-

বাছাইপূব থক ‘পবরবশষ্ট-গ’ অনু ায়ী আদবেনকারী প্রবতষ্ঠানদক বরফারাল 

িাসপাতাল বিসাদব তাবলকাভুক্ত কবরয়া প্রতযয়নপে প্রোন কবরদব, অর্বা 

তাবলকাভুক্ত না করা িইদল ববাড থ উক্ত িাসপাতাল কর্তথপক্ষদক বরফারাল 

িাসপাতাল বিসাদব গণ্য না কনরবার কারণ বলবখতভ্াদব অববিত কবরদব।  

(৫) বরফারাল িাসপাতাল কর্তথক বকান বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরণ 

বরয়াতী িাদর আমোবন পরবতী ৩ (বতন) মাদসর মদে স্থ্াপন কবরদত িইদব 

এবাং এই সকল  ন্ত্রপাবত বা উপকরণ বকানক্রদমই বকান িাসপাতাল বা বকান 

ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠাদনর বনকট ববক্রয় বা অন্য বকানভ্াদব িস্তান্তর করা  াইদব না। 

(৬) পণ্য ছাদের তাবরখ িইদত ৬ (ছয়) মাদসর মদে ‘পবরবশষ্ট-ঙ’ এর অধীন গঠিত 

কবমটি, খালাসকৃত বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরণ  র্াসমদয় ও 

 র্া র্ভ্াদব স্থ্াপনপূব থক ব্যবিার িইদতদছ বকনা উিা পবরেশ থনপূব থক 

‘পবরবশষ্ট-ঘ’ বমাতাদবক একটি প্রতযয়নপে সাংবিষ্ট শুল্ক ভ্বন বা বেশদনর 

কবমশনার বরাবর, একটি কবপ সাংবিষ্ট িাসপাতাল বরাবর এবং একটি কবপ 

জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর শুল্ক নীবত শাখায় বপ্ররণ কবরদব। 

(৭) শতথ (৫) এ উবিবখত বনধ থাবরত সমদয়র মদে যনদ-  

(ক) বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত স্থ্াপন করা না িয়, অর্বা  

(খ) আমোবনকৃত বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরণ অন্য বকান 

িাসপাতাল বা বকান ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠাদনর বনকট ববক্রয় বা িস্তান্তর করা 

িয়; 

 তািা িইদল বরয়াতী সুববধাপ্রাপ্ত শুল্ক-করাবে সাংবিষ্ট বরফারাল িাসপাতাল 

কর্তথপদক্ষর বনকট িইদত আোয় করা িইদব। 

(৮)    বরয়াতী সুববধার আওতায়- 
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(ক) আমোবনকৃত বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরণ খালাসকাদল 

বরফারাল িাসপাতাল কর্তথপক্ষ কর্তথক ‘পবরবশষ্ট-ি’ বমাতাদবক  র্া র্ 

মূদল্যর নন-জুবডবশয়াল েযাদম্পর উপর একটি ইনদডমবনটি বন্ড সাংবিষ্ট 

শুল্ক কর্তথপদক্ষর বনকট োবখল কবরদত িইদব; 

(খ) খালাসকৃত পণ্য িালাদনর আমোবন েবললাবের কবপ শুল্ক ভ্বন বা 

বেশন কর্তথক পণ্য খালাদসর পর কবমটির আিবায়দকর বনকট বপ্ররণ 

কবরদত িইদব;  

(গ) আমোবনকৃত বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরণ সঠিকভ্াদব 

সাংবিষ্ট িাসপাতাদল স্থ্াবপত িইয়াদছ মদম থ ‘পবরবশষ্ট-ঘ’ বমাতাদবক 

এতদুদেদে গঠিত কবমটির প্রবতদবেদনর বভ্বত্তদত ইনদডমবনটি বন্ড 

বফরতদ াগ্য িইদব। 

ব্যাখ্যা।- এই প্রজ্ঞাপদনর উদেেপূরণকদে ‘‘বরফারাল িাসপাতাল’’ অর্ থ বনম্নববণ থত 

ব াগ্যতাসম্পন্ন mono disciplinary অর্বা multi disciplinary 

িাসপাতাল,  র্াঃ- 

(ক) Mono disciplinary hospital এর শয্যা সাংখ্যা ন্যযনতম 

১০০ (একশত) এবাং Multi disciplinary hospital এর 

শয্যা সাংখ্যা ন্যযনতম ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) িইদত িইদব; 

(খ) িাসপাতালটি উিার বনজস্ব ভ্বদন  র্া র্ আবর্ থক সামর্ থ অনু ায়ী 

পবরিাবলত িইদত িইদব; 

(গ) উক্ত িাসপাতাদলর ববভ্াগসমূি সাংবিষ্ট ববষদয় (respective 

discipline) অন্যযন ২ (দুই) জন স্নাতদকাত্তর বডগ্রীধারী ও সাংবিষ্ট 

ববষদয় উচ্চতর প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত বিবকৎসক ্ারা পবরিাবলত িইদত িইদব; 

(ঘ) প থাপ্ত ও অতযাধুবনক বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরণ 

ব্যবিাদরর সুদ াগ র্াবকদত িইদব এবাং  র্া র্ ব্যবস্থ্া সম্পন্ন িইদত 

িইদব;  

(ঙ) আন্তজথাবতক মানসম্পন্ন ববদশষাবয়ত এবাং উন্নত বিবকৎসা সুববধা 

প্রোদনর ব াগ্যতা সম্পন্ন িইদত িইদব ; 

(ি) গদবষণা কা থক্রম পবরিালনা এবাং গদবষণা সাংক্রান্ত সুদ াগ-সুববধা 

সম্পন্ন িইদত িইদব; এবাং 

(ছ) বেদশর অন্যান্য বিবকৎসা প্রবতষ্ঠানদক পরামশ থক বসবা প্রোদন সক্ষম 

িইদত িইদব। 
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২। ১১ জুন, ২০০৯ বিোব্দ বমাতাদবক ২৮ জ্জযষ্ঠ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ তাবরদখর প্রজ্ঞাপন  

এস,আর,ও নাং ১৩৭-আইন/২০০৯/২২৪০/শুল্ক এতদ্দ্বারা রবিত করা িইি। 

 

৩। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ নিস্টাব্দ তানরবি কায তকর িইবব। 

 

‘‘পবরবশষ্ট-ক’’ 

[শতথ (২) দ্রষ্টব্য] 
 

(বরফারাল িাসপাতাল বিসাদব তাবলকাভুবক্ত ও প্রতযয়নপদের আদবেন) 

বরাবর, 

সেস্য (শুল্ক), 

জাতীয় রাজস্ব ববাড থ, 

বসগুনবাবগিা, ঢাকা। 

ববষয়ঃ  বরফারাল িাসপাতাল  বিসাদব তাবলকাভুক্তকরণ ও প্রতযয়নপে প্রাবপ্তর আদবেন। 

জনাব, 

 অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৪৪-আইন/২০২২/৯২/ 

কাস্টমস, তাবরখ : ১ জুন, ২০২২ নিস্টাব্দ এর আদলাদক বনম্নববণ থত িাসপাতালটিদক 

বরফারাল িাসপাতাল বিদসদব তাবলকাভুক্তকরণ ও প্রতযয়নপে প্রাবপ্তর জন্য প্রদয়াজনীয় 

তথ্যসি আদবেন বপশ কবরলামঃ- 

১।  িাসপাতাদলর নাম ও ঠিকানা (দটবলদফান/ফযাক্স,ইদমইল, ইতযাবে নম্বরসি): .....  

২।  িাসপাতাল প্রবতষ্ঠার তাবরখ:..................................................  

৩। সরকারী অনুদমােন/দরবজদষ্টশন প্রাপ্ত িইদল উিার নম্বর ও তাবরখ: ................ 

৪। িাসপাতাদলর ধরন (mono disciplinary অর্বা multi 

disciplinary): .......................................................  

৫। িাসপাতাদলর বমাট শয্যা সাংখ্যা: .............. ........................................ 

৬। স্নাতদকাত্তর বডবগ্রধারী বিবকৎসদকর সাংখ্যা: ......................................... 

৭। িাসপাতাদলর বনজস্ব জবম ও ভ্বদনর বববরণ:   

 (ক)  জবমর পবরমাণ:................................................................ 

 (খ)  ভ্বদনর বমদের আয়তন:..................................................... 

 (গ) িাসপাতালটি বনজস্ব ভ্বদন স্থ্াবপত বকনা: ................................. 

৮। িাসপাতাদলর আবর্ থকভ্াদব স্বচ্ছলতার বববরণ:....................................... 

 (ক) িাসপাতাদলর আদয়র উৎস:................................................... 

 (খ) ববগত ১(এক) বৎসদরর আয়-ব্যদয়র বিসাব:................................ 

৯। িাসপাতাদল ব্যবহৃত বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত বা বিবকৎসা উপকরদণর তাবলকা: ...... 

১০। িাসপাতাদল ববিবব থভ্াদগ বিবকৎসা বসবা বেয়া িয় বকনা: ...........................  

১১। িাসপাতাল পবরিালনা কবমটি সাংক্রান্ত তথ্য, সেস্যবৃদের নাম এবাং কবমটি 

কখন, বকভ্াদব গঠিত িইয়াদছ:......................................................... 
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১২।  মিাপবরিালক, স্বাস্থ্য অবধেপ্তর কর্তথক স্বাক্ষবরত প্রতযয়ন পে সাংযুক্ত করা 

িইয়াদছ বকনা:........................................................................... 

(ববঃদ্রঃ ক্রবমক নাং ৩, ৫, ৮, ৯ ও ১১ এর বক্ষদে োবলবলক প্রমাণপে আদবেদনর সবিত 

সাংযুক্ত কবরদত িইদব এবাং প্রদয়াজদন তদথ্যর জন্য পৃর্ক কাগজ সাংযুক্ত করা  াইদব।) 

তাবরখঃ  আদবেনকারীর নাম 

(স্বাক্ষর ও সীল) 

............................ 

 

‘‘পবরবশষ্ট-খ’’ 

[শর্ত (৩)দ্রষ্টব্য] 

(প্রতযয়নপে) 

 
 এই মদম থ প্রতযয়ন করা  াইদতদছ ....................................................... 

(িাসপাতাদলর নাম ও পূণ থ ঠিকানা), িাসপাতাল লাইদসন্স নাং .................................. 

তাাং.................... এবাং  মূসক বনবন্ধন নাং........................... তাাং .................. 

স্বাস্থ্য অবধেপ্তর কর্তথক সাংবিষ্ট েবললাবে পরীক্ষা-বনরীক্ষা এবাং সদরজবমদন পবরেশ থন করা 

িইয়াদছ। প্রবতষ্ঠানটি এস,আর,ও নং  ১৪৪-আইন/২০২২/৯২/কাস্টমস, তাবরখ : ১ জুন, 

২০২২ নিস্টাব্দ এর শতত (৩) এ ববণ থত ব াগ্যতাসম্পন্ন ববধায় প্রবতষ্ঠানটিদক বরফারাল 

িাসপাতাল বিসাদব তাবলকাভুবক্তর জন্য সুপাবরশ করা িইলঃ  

 
তাবরখঃ স্বাক্ষর 

 
নাম- 

মিাপবরিালক 

স্বাস্থ্য অবধেপ্তর 

বটবলদফানঃ 
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‘‘পবরবশষ্ট-গ’’ 

[শতথ (৪) দ্রষ্টব্য] 
 

(তাবলকাভুবক্তর প্রতযয়নপে) 

 

গণপ্রযাতন্ত্রী বাংিাবদশ সরকার 

যাতীয় রাযস্ব ববার্ ত 

ঢাকা 

 
 এই মদম থ প্রতযয়ন করা  াইদতদছ ব , অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন 

এস,আর,ও নাং ১৪৪-আইন/২০২২/৯২/কাস্টমস, তাবরখ : ১ জুন, ২০২২ নিস্টাব্দ এর শতথ 

(২) এর অধীন প্রাপ্ত আদবেন এবাং মিা-পবরিালক, স্বাস্থ্য অবধেপ্তদরর সুপাবরশ ববদবিনা 

কবরয়া জাতীয় রাজস্ব ববাড থ, ........................ ...................... (িাসপাতাদলর নাম 

ও পূণ থ ঠিকানা) বক বরফারাল িাসপাতাল বিসাদব তাবলকাভুক্ত কবরল। 

 উবিবখত িাসপাতাদলর তাবলকাভুবক্ত নম্বরঃ .................. তাবরখঃ ............। 

 

তাবরখঃ ........................... 

সেস্য (কাস্টমস) 

জাতীয় রাজস্ব ববাড থ। 

 

‘‘পবরবশষ্ট-ঘ’’   

[শতথ (৬) ও (৮)(গ) দ্রষ্টব্য] 
 

(কবমটির প্রবতদবেন) 

 
 আবম/আমরা বনম্নস্বাক্ষরকারীগণ সদরজবমন তেদন্তর বভ্বত্তদত এই মদম থ প্রতযয়ন 

কবরদতবছ ব , আমোবনকারক বমসাস থ ....................... (িাসপাতাদলর নাম ও পূণ থ 

ঠিকানা) মূসক বনবন্ধন নাং..................... বরফারাল িাসপাতাল  বিদসদব তাবলকাভুবক্ত 

নাং ........... তাাং....................ইনভ্দয়স নাং...................তাবরখ এর মােদম 

আমোবনকৃত এবাং .............. শুল্ক ভ্বন/দেশন এর ববল অব এবি নাং ................... 

তাবরখ ................... এর মােদম খালাসকৃত বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা 

উপকরণ..................... ঠিকানায় অববস্থ্ত ................ িাসপাতাদল  র্া র্ভ্াদব 

স্থ্াপন করা িইয়াদছ। 

 

তাবরখঃ   

স্বাক্ষর 

নাম- 

পেবী ও োপ্তবরক 

ঠিকানা- 

বটবলদফান নাং- 
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পবরবশষ্ট-ঙ 

[শতথ (৬) দ্রষ্টব্য] 
 

কবমটির গঠন 

 কবমটির গঠন।- কবমটি বনম্নববণ থত সেস্য সমন্বদয় গঠিত িইদব,  র্াঃ- 

(ক) আদবেনকারী িাসপাতাল বনয়ন্ত্রনকারী কােমস এক্সাইজ ও ভ্যাট 

কবমশনাদরদটর অবতবরক্ত কবমশনার অর্বা যুগ্ম কবমশনার, ব বন উিার 

আিবায়কও িইদবন; 

(খ) স্বাস্থ্য অবধেপ্তদরর মিাপবরিালক কর্তথক মদনানীত একজন বিবকৎসক 

প্রবতবনবধ, ব বন উিার সেস্য িইদবন: 

      তদব শতথ র্াদক ব , ঢাকা উত্তর বসটি কদপ থাদরশন ও ঢাকা েনিণ 

বসটি কদপ থাদরশদনর বাবিদর অববস্থ্ত বরফাদরল িাসপাতালসমূি 

পবরেশ থদনর জন্য সাংবিষ্ট ববভ্াগীয় পবরিালক (স্বাস্থ্য) কর্তথক মদনানীত 

একজন বিবকৎসক প্রবতবনবধ, উিার সেস্য িইদবন; এবাং 

(গ) আদবেনকারী িাসপাতাল ব  কােমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াদগর 

অবধবিবে অববস্থ্ত বসই ববভ্াদগর ববভ্াগীয় কম থকতথা, ব বন উিার 

সেস্য সবিবও িইদবন। 

 

‘‘পবরবশষ্ট-ি’’   

[শতথ (৮)(ক) দ্রষ্টব্য] 

(ইনদডমবনটি বন্ড) 

 

অদ্য .......................... জনাব/দমসাস থ ................................. 

বরবজোড থ অবফস .............................. (অত:পর আমোবনকারক ববলয়া উবিবখত, 

 ািাদত তািার/তািাদের উত্তরাবধকারী, প্রশাসক, বনব থাি এবাং অবধকারপ্রাপ্ত ব্যবক্ত অন্তভু থক্ত 

িইদবন) প্রর্ম পক্ষ এবাং বাাংলাদেদশর রাষ্ট্রপবত, কবমশনার অব কােমস এর মােদম 

(অতঃপর কবমশনার অব কােমস ববলয়া উবিবখত) ব্তীয় পক্ষ এর মদে অে 

ইনদডমবনটি বন্ড সম্পাবেত িইল: 

ব দিতু অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর প্রজ্ঞাপন নাং ১৪৪-আইন/২০২২/৯২/কাস্টমস, 

তাবরখ : ১ জুন, ২০২২ নিস্টাব্দ -এ উবিবখত বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরণ  

উক্ত প্রজ্ঞাপদন উবিবখত শতথাধীদন সমুেয় আমোবন শুল্ক, মূল্য সাংদ াজন কর ও সমম্পূরক 

শুল্ক পবরদশাধ ব্যবতদরদক খালাস প্রোন করা িইদব; এবাং 

ব দিতু আমোবনকারক কর্তথক ঋণ পে নাং.................. তাবরখ ................. 

এর বভ্বত্তদত ইনভ্দয়স নাং................. তাবরখ...............ববল অব বলবডাং/ এয়ারওদয় 

ববল/ট্রাক বরবসপ্ট নাং...............................  তাবরখ................ এ উবিবখত বববরণ, 

পবরমাণ ও মূল্য অনু ায়ী বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরণ আমোবন করা 

িইয়াদছ; এবাং 
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 ব দিতু উক্ত আমোবনকৃত বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরণ.............. 

(িাসপাতাদলর পূণ থ ঠিকানা) স্থ্াবপত িইদব এবাং ববণ থত বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা 

উপকরণ উবিবখত িাসপাতাদল স্থ্াপন কবরদত ব্যর্ থ িইদল বরয়াতী সুববধাপ্রাপ্ত শুল্ক করাবে 

বাবে ....... টাকা কবমশনার অব কােমস এর বনকট িইদত এতদুদেদে জাবরকৃত 

োববনামা প্রাপ্যতার তাবরখ িইদত ১৪(বিৌে) বেদনর মদে পবরদশাধ কবরদত 

আমোবনকারক বাে র্াবকদব ; 

 বসদিতু বনদম্ন উবিবখত সাক্ষীগদণর উপবস্থ্বতদত আমোবনকারক, বমসাস থ/জনাব 

.................. এত্ারা প্রবতশ্রুবত প্রোন কবরদতদছন ব , বতবন/তািারা আমোবনকৃত 

বিবকৎসা  ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরদণর বক্ষদে বরয়াতী সুববধাপ্রাপ্ত শুল্ক-করাবে 

বাবে............. টাকা কবমশনাদরর োবীক্রদম ববনা ওজর আপবত্তদত বনধ থাবরত সমদয়র 

মদে পবরদশাধ কবরদবন এবাং কবমশনারদক উক্ত শুল্ক-করাবে বাবে রাজস্ব ক্ষবতর 

োয়োবয়ত্ব মুক্ত কবরদবন; এবাং উবিবখত পবরমান রাজস্ব আোদয়র জন্য কবমশনার কর্তথক 

ব  পবরমান অর্ থ খরি িইদব তািাও আমোবনকারক পবরদশাধ কবরদত বাে র্াবকদবন। 

 আমোবনকারক আরও প্রবতশ্রুবত প্রোন কবরদতদছন ব , বতবন/তািারা উপদর 

উবিবখত প্রজ্ঞাপদন ববণ থত ব  বকান শতথ পালন কবরদত ব্যর্ থ িইদল আমোবনকৃত বিবকৎসা 

 ন্ত্রপাবত ও বিবকৎসা উপকরদণর উপর বরয়াতী সুববধাপ্রাপ্ত শুল্ক-করাবে বাবে................ 

টাকা Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 202 এর 

ববধান বমাতাদবক তািার/তািাদের বনকট িইদত আোয় করা  াইদব।  

এই ইনদডমবনটি বদন্ডর শতথসমূি পাবলত িওয়ার সাংদগ সাংদগ ইিা বাবতল ববলয়া 

গণ্য িইদব; অন্যর্ায় ইিা বলবৎ র্াবকদব। 

 ১। ................................. সাক্ষী 

 ২। ................................ সাক্ষী 

 

তাবরখঃ                                               জনাব/দমসাস থ..................... 

(ঠিকানা) 

(স্বত্ত্বাবধকারী/ব্যবস্থ্াপনা 

পবরিালক) 

(নাম এবাং স্থ্ায়ী ঠিকানা) 

.................................. । 

 

 রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম, 

 

স্বািনরত/- 

আবু বিনা বমাোঃ রিমাতুি মুননম 

নসননয়র সনিব। 
 


