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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 ১২৫-আইন/২০২২/৭৩/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act ববলয়া উল্লিবখত, 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 পরামশ থক্রদম, জনস্বাদর্ থ, উক্ত Act এর First 

Schedule-ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনম্নববণ থত TABLE এর কলাম (1) এ ববণ থত H.S. 

Code এর ববপরীদত কলাম (2) বত উবিবখত উপকরণদক, উিাদের উপর আদরাপণীয় 

আমোবন শুল্ক, ব ই পবরমাদণ মূল্যবভ্বত্তক ৫% (পাঁচ শতাাংশ) এর অবতবরক্ত িয় বসই 

পবরমাণ, িইদত বনম্নববণ থত শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল,  র্া:- 

TABLE 

 

H.S. Code Description 

(1) (2) 

2827.10.00 Ammonium Cloride  

2830.10.00 Sodium Sulphide   

2832.10.00 Sodium Meta Bi Sulphite   

2832.30.00  Sodium Hypo Sulphite (Thiosulphate)   

2833.29.20 Chromium Sulphates 

2836.30.00 Sodium Bi-carbonate 

2905.12.00 Isopropyl Alcohol  

2905.31.90 Ethylene Glycol (ethanediol) 

2912.11.00 Methanal (Formaldehyde) 

2914.12.00 Butanone (Methyl Ethyl Ketone)  

2915.11.00 Formic Acid 

2915.12.90 Salts of Formic Acid (Sodium Formate) 

2915.33.00 n-Butyl Acetate  

3201.10.00 Quebracho Extract  

3201.20.00 Wattle Extract  

3201.90.00 Kutch Gamia  

3201.90.00 Other Tanning Extracts 

3202.10.00 Synthetic Organic Tanning Substances 

3202.90.00 Other Tanning Substances 

3204.11.00 Disperse Dyes  
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H.S. Code Description 

(1) (2) 

3204.12.00 Acid Dyes 

3204.13.10 Basic Dyes 

3204.13.90 Other Basic Dyes 

3204.14.00 Direct Dyes  

3204.17.00 Pigment & preparation based thereon 

3204.19.00 Other, Synthetic Organic Coloring matter  

3206.19.10 Filler Master Batch 

3206.19.90 Other Pigments 

3206.20.00 Pigment based chromium compund  

3206.49.00 Other Colouring Matter 

3210.00.20 Prepared water pigments  

3210.00.90 Other, Prepared Water Pigments 

3403.19.00 Lubricating Preparations for Treatment of 

Leather 

3403.91.00 Preparation for the treatment of Leather 

3404.90.90 Artifical Waxes & prepared waxes 

3501.10.00 Casein  

3501.90.00 Other Casein 

3808.92.91 Fungicides (For non Agricultural Purpose)   

3808.92.99 Fungicides (For non Agricultural Purpose)   

3809.10.00 Finishing Agent with a basis of Amylaceous 

Substances 

3809.91.00 Other Finishing Agent 

3809.93.00 Finishing Agent   

3823.70.00 Industrial Fatty Alcohols 

3824.10.00 Prepared binders for Foundry Moulds 

 

শতথাবল্লি 

(১) TABLE এ উবিবখত উপকরণ, বববনদয়াগ ববাড থ কর্তথক Leather and 

leather goods manufacturers and exporters বিসাদব 

বনববিত বশল্প প্রবতষ্ঠান,  ািারা Bangladesh Finished Leather, 

Leathergoods and Footwear Exporters Association, 

অতঃপর BFLLFEA অর্বা Bangladesh Tanners 

Association (BTA) ববলয়া উবিবখত, এর সেস্য বকবল তদকর্তথক বনজস্ব 

বশদল্প ব্যবিাদরর জন্য আমোবন কবরদত িইদব। 

(২) প্রদতযক আমোবনকারকদক প্রবতটি চালান শুল্কায়দনর পূর্ব ে Bangladesh 

Finished Leather, Leathergoods and Footwear 

Exporters Association অর্বা Bangladesh Tanners 
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Association এর সভ্াপবত কর্তথক পবরবশষ্ট-১ অনু ায়ী প্রেত্ত একটি 

প্রতযয়নপত্র সাংবিষ্ট কাস্টমস কর্তথপদক্ষর বনকট োবখল কবরদত িইদব। 

(৩) আমোবনকৃত উপকরণ বনজস্ব বশল্প ব্যতীত অন্য বকার্াও ব্যবিার করা িইদব না 

এবাং আমোবনকৃত উপকরণ অন্যববধ কাদজ ব্যবিার বা হস্তান্তর করা িইদল 

আদরাপনীয় শুল্ক-কর পবরদশাধসি Customs Act, 1969 এর অধীন ব  

বকাদনা আইনানুগ শাল্লস্ত মাবনয়া বনদত বাে র্াবকদবন মদম থ আমোবনকারক 

কর্তথক  র্া র্ মূল্যমাদনর নন-জুবডবসয়াল স্টযাদম্প পবরবশষ্ট-২ অনু ায়ী একটি 

অঙ্গীকারনামা সাংবিষ্ট কাস্টমস কর্তথপদক্ষর বনকট োবখল কবরদত িইদব। 

(৪) ববগত বৎসদরর উৎপােন, উৎপােন ক্ষমতা অনু ায়ী আমোবন বৎসদরর উৎপােন 

পবরকল্পনা, ইতযাবে ববদবচনায় বনদয় TABLE এ উবিবখত উপকরদণর 

বাৎসবরক প্রদয়াজনীয়তার পবরমাণ প্রাক্কলন কবরয়া প্রদতযক বৎসদরর জানুয়াবর 

মাদসর মদেই একটি বিসাবপত্র আমোবন সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস/দস্টশন এর 

কবমশনার এবাং সংল্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইয ও ভ্ৈাট কবমশনাদরট এর 

কবমশনাদরর বনকট োবখল কবরদত িইদব; কাস্টম িাউস/দস্টশদনর কবমশনার 

োবখলকৃত বিসাদবর বভ্বত্তদত আমোবনকৃত উপকরণ খালাস বেদবন; কবমশনার, 

কাস্টমস, এক্সাইয ও ভ্ৈাট কবমশনাদরট প্রবত ৬ (ছয়) মাস পর পর উক্ত 

প্রবতষ্ঠাদনর আমোবনকৃত উপকরণ সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাদনর পণ্য উৎপােদন ব্যবিার 

করা িইয়াদছ বকনা তািা সদরজবমদন বনরীক্ষা কবরদবন।    

(৫) কবমশনার, কাস্টমস, এক্সাইয ও ভ্ৈাট কবমশনাদরট  র্াসম্ভব স্বল্পতম সমদয় 

বনরীক্ষা সমাপ্ত কবরয়া বনরীক্ষা সমাবপ্তর ১ (এক) মাদসর মদে পবরবশষ্ট-৩ 

বমাতাদবক একটি বস্তুবনষ্ঠ প্রবতদবেন জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সেস্য (কাস্টমস: 

নীবত ও আইল্লসটি) এর বনকট এবাং এর অনুবলবপ সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস/দস্টশন 

কর্তথপক্ষ বরাবদর বপ্ররণ কবরদবন। বনরীক্ষা বরয়াবত িাদর আমোবনকৃত 

উপকরদণর ধতথব্যদ াগ্য অপব্যবিার পাওয়া বগদল Customs Act, 1969 

এর section 156 এর sub-section (1) এর Table এর item 

10A অনু ায়ী ব্যবস্থা বনদত সংল্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইয ও ভ্ৈাট কবমশনাদরট 

আমোবন সাংবিষ্ট কাস্টমস কবমশনারদক অনুদরাধ কবরদবন; প্রবতদবেন প্রাবপ্তর 

পর  বে বেখা  ায় ব , আমোবনকৃত উপকরণ আমোবনকারদকর প্রবতষ্ঠাদন 

ব্যবহৃত িইয়াদছ তািা িইদল অঙ্গীকারনামা বেরতদ াগ্য িইদব। 

(৬) শর্ে (১) িইদত (৫) এ  ািা বকছুই র্াকুক না বকন, আমোবনকৃত পণ্যচালাদনর 

প্রবতটি আইদটম, সাংবিষ্ট পদণ্যর কযাটালগ/Literature এর (প্রদ াজয বক্ষদত্র) 

সবিত বমলাইয়া শতথ (১) এ ববণ থত বশল্প প্রবতষ্ঠাদনর উপকরণ বিসাদব সঠিক 

পাইদল সাংবিষ্ট কাস্টমস কর্তথপক্ষ পণ্যচালান শুল্কায়ন কবরদব। 
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২।  ২ জুন, ২০১৬ বিস্টাব্দ মমার্ার্বক ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ তাবরদখ 

জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৫২-আইন/ ২০১৬/১৪/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রবিত করা 

িইল। 

 

৩। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিষ্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব। 

 
পবরবশষ্ট-১ 

[শর্ে (২) দ্রষ্টব্য] 

প্রতযয়নপত্র 

 
 এই মদম থ প্রতযয়ন করা  াইদতদছ ব , -------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- (আমোবনকারদকর সম্পূণ থ 

ঠিকানা) বাংিার্দশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তেপক্ষ কর্তথক বনববিত একটি বেবনস্ড বলোর, বলোর 

গুডস্, ফুটওয়যার ম্যানুদেকচাবরাং এন্ড এক্সদপাটি থাং অর্বা ট্যানাস থ বশল্প প্রবতষ্ঠান।  
 
 এই বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তথক ঋণপত্র নাং --------------------- তাবরখ: ------- ইনভ্দয়স 

নাং ----------------------------------- তাবরখ: ---------------- ববএল/এয়ারওদয় ববল/ট্রাক 

বরবসপ্ট নাং --------------------------- তাবরখ: --------- এর মােদম আমোবনকৃত উপকরণ 

উক্ত প্রবতষ্ঠাদনর উৎপােন প্রবক্রয়ায় ব্যবহৃত িইদব।  
 
 উক্ত উপকরণ ১২৫-আইন/২০২২/৭৩/কাস্টমস, তাবরখ: ১ জুন, ২০২২ বিঃ অনু ায়ী 

বরয়াবত িাদর শুল্কায়দনর সুপাবরশ করা িইল। 
 
 স্বাক্ষর: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
তাবরখ: নাম: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 পেবব: সভ্াপবত, 

বাাংলাদেশ বেবনসড বলোর, বলোর গুডস্ এন্ড ফুটওয়যার 

এক্সদপাট থাস থ এদসাবসদয়শন/ বাাংলাদেশ ট্যানাস থ এদসাবসদয়শন 
 সীল: 

 

পবরবশষ্ট-২ 

[শর্ে (৩) দ্রষ্টব্য] 

 
অঙ্গীকারনামা 

 
 আবম ----------------------------- (নাম) মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালক, বমসাস থ ------

------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- (প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও সম্পূণ থ ঠিকানা) এই মদম থ অঙ্গীকার কবরদতবছ ব , 

ঋণপত্র নাং ----------------------- তাবরখ: -------ইনভ্দয়স নাং ---------------------তাবরখ: ---

----------- ববএল/ এয়ারওদয় ববল/ট্রাক বরবসপ্ট নাং -------------------- তাবরখ: --------------- 

এর মােদম আমোবনকৃত উপকরণ উবিবখত বেবনস্ড বলোর, বলোর গুডস্, ফুটওয়যার 

ম্যানুদেকচাবরাং এন্ড এক্সদপাটি থাং অর্বা ট্যানাস থ বশদল্প পণ্য উৎপােদনর কাদজ ব্যবিার কবরব। 
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  এর বকান ব্যতযয় িইদল আমোবনকৃত উক্ত পদণ্যর উপর প্রদ াজয স্বাভ্াববক িাদরর 

শুল্ক-কর পবরদশাধ ছাড়াও Customs Act, 1969 এর অধীদন কাস্টমস কর্তথপক্ষ কর্তথক 

গৃিীত অন্য ব  বকাদনা শাবি মাবনয়া লইদত বাে র্াবকব। 

 

 স্বাক্ষর: ....................................................... 

তাবরখ: মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালদকর নাম: ................... 

 প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা: ............................... 

 
পবরবশষ্ট-৩ 

[শর্ে (৫) দ্রষ্টব্য] 

 
১। প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা : 

২। বনরীক্ষাকাল/দময়াে : 

৩। বনরীক্ষা বময়াদে TABLE ভুক্ত আমোবনকৃত উপকরদণর ববল অব এবিবভ্বত্তক নাম, 

বববরণ ও পবরমাণ (প্রদয়াজদন আলাো কাগদজ) :  

৪। কাস্টমস, এক্সাইয ও ভ্ৈাট কবমশনাদরট কর্তথক বনরীক্ষায় প্রাপ্ত েলােল: 

৫। ক্রবমক নং-৩ ও ৪ এর পবরদপ্রল্লক্ষর্র্ কবমশনাদরদটর প থদবক্ষণ/সুপাবরশ/পেদক্ষপ:  

 

  

কবমশনার 

কাস্টমস, এক্সাইয ও ভ্ৈাট কবমশনাদরট 

------  । 
 

 

 রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম, 

 

স্বাক্ষল্লরর্/- 

আবু মহনা মমাোঃ রহমাতুি মুল্লনম 

ল্লসল্লনয়র সল্লিব। 

 

 

 


