1

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 ১৪৩-আইন/২০২২/৯১/কাস্টমস। Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969) এর section 19 এবাং মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক
শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপধারা (১) এ প্রেত্ত
ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদর্ থ, জাতীয় রাজস্ব ববাদড থর সবিত পরামশথক্রদম, উক্ত Act এর
FIRST SCHEDULE ভুক্ত পণ্যসমূদির মদে বনদের TABLE এর কলাম (1) এ
ববণ থত Heading এর বিপরীতে কলাম (2) এ উবিবখত H.S.Code এর আওতাভুক্ত
কলাম (3) এ উবিবখত ন্ত্রপাবত, যন্ত্াাংশ ও উপকরণদক উিাদের উপর আদরাপণীয় সমুেয়
আমোবন শুল্ক, মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ( বে র্াদক) িইদত বনেববণ থত
শতথাধীদন অব্যািবত প্রোন কবরল, যথা:TABLE
Heading
(1)
28.32
28.53

H. S. Code
(2)
2832.30.00
2853.90.00

30.06

3006.50.00
3006.70.00
3808.99.10
3821.00.00
3822.90.00
3917.40.00
3921.19.90
3921.19.90
3921.90.99
3923.10.00
3923.21.00

38.08
38.21
38.22
39.17
39.21
39.23

3923.29.90
3923.29.90
3923.90.10
3923.90.20

Description
(3)
Vaccine stabilizer (Thiosulphates)
NaCl Solution special grade used in
Artificial Insemination
First aid Boxes and Kits
Gynocological Lubricant (in flask)
Biological deodorant for biogas plant
Bullexcell QSF /Biexcell QSF 250 ml,
Cow Pregnancy test kits
Bio-gas Fittings
HDPE sheet
Plastic nest bottoms
Bubble sheet
Nest boxes
Universal Syringe for Artificial
Insemination
Bio gas storage bag, Bio gas pum, Glass
fibre plastic reinforcement cover for
biogas plant
Digester
Trays for transportation and keeping of
chicks and eggs
Nursery trays for seedlings
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Heading
(1)
39.26

H. S. Code
(2)
3926.20.90

3926.90.99

40.09
42.03
48.21
56.07
70.11
72.16
73.06
73.07
73.08
73.10

73.12
73.14
73.15
73.18
73.26

76.07
82.04

3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
3926.90.99
4009.11.00
4203.29.00
4821.90.90
5607.90.00
7011.90.00
7216.69.00
7306.90.00
7306.90.00
7307.99.90
7307.99.90
7307.99.90
7308.90.90
7310.21.90
7310.21.90
7310.21.90
7310.21.90
7312.90.00
7314.49.00
7315.89.00
7318.15.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7326.90.90
7607.20.99
8204.12.00

Description
(3)
Sterilized sensitive/super sensitive
gloves for artificial insemination and
embryo
Non-breathing curtain, black and/or
white
Curtain drop
Feed tube with slots
Griled feed tube
Nest pads
Plastic canister
Plastic Pan feeder with grill
Poultry plastic slats
PVC end drop
Rooster Feeder Assembly Box
Scissor hanger kit
Set of hanging accessories
Disposable semen collector
Leather gloves for nitrogen handling
Mini pipette for semen sampling
Polyester cord
Pyrex Granduated Collection Tube 15ml
90-DEG Corner
Nipple Pipes
Support Pipe
Coupler
Nipple assembly
Trough Coupler
Clamps
Feed hopper
Feed hopper
Feed silos
Hoppers, hopper extension package
Hook lagged thread
Feeder grill for male restriction
Breeder feeder chain
Lag thread eyebolt
Feeder trough
Flexible auger
Flexible auger for feedlines
Grilled feed control unit
House fitting kit
Leg stands
Slat supports made of steel, plastic, or
wood
Steel flexible auger
Aluminium foil sadwich sheet
Nipple wrench
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Heading
(1)
82.05
83.07
84.14

H. S. Code
(2)
8205.59.90
8307.90.00
8414.51.00
8414.90.10
8414.90.10

84.15

8415.90.90
8415.90.90
8418.61.90
8418.99.00

84.18

84.21
84.23
84.24
84.25

84.28
84.31
84.83

8421.39.99
8421.39.99
8421.39.99
8423.90.00
8424.90.00
8425.39.00
8425.39.00
8425.39.00
8425.39.00
8428.39.00
8431.10.00
8483.40.00
8483.50.00
8483.50.00

84.87

85.31
85.36
85.37
85.48

90.27
90.28
90.32

8483.50.00
8487.90.00
8487.90.00
8487.90.00
8487.90.00
8487.90.00
8531.80.00
8536.49.90
8537.10.90
8548.00.00
8548.00.00
8548.00.00
8548.00.00
9027.10.00
9027.89.00
9028.20.00
9028.20.00
9032.10.00

Description
(3)

Chain tool
Hose pipe
Fan with bousing
Air vent assembly
Belt drive fan motor with accessory
packages
Evaporative base kit
Shulter
Recirculating cooling systems
Evaporative cooling pab/evaporative
cooling pump/Recirculating sump
system/Wrrp around cooling kit
Filter & filter medicator manifold
Filter cartridge
Filters, medicators
Counter weight
Cable adjuster for winch drop
Winch system
Winch system
Winch system
Winching system
Unloaded
Winch kits
Gearbox
Nylon split strap pulley/pulley with
eyebolt
Pulley assembly/Cast iron pulley with
needle
Pulleys
End kit assembly
Litter removing system
Medicator
Power drive unit for chain feeding
Suspension pack
Alam-high/low temperature
Relay panel
Control panel
Drive unit with motor
Power drive unit
Power drive unit with motor and gear
reducer
Swedged conduit
Gas or smoke analysis apparatus
Semen analyser
Water meter
Water pressure meter
Thermostat, sensors
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Heading
(1)

H. S. Code
(2)
9032.89.00
9032.89.00
9032.89.00

Description
(3)
Control box for drive unit
Multi-stage control
Regulator

শেতািবি
(১)

TABLE এ উবিবখত

ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ িাাংিাতেশ
বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তপত ক্ষ অর্বা প্রাণী সম্পে অবধেপ্তর কর্তক
থ বনববিত
িাঁস-মুরবগর খামার ও গবাবে পশু বা বডইরী ফামথ কর্তক
থ আমোবনকৃত
িইদত িইদব।

(২)

আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ শুধু উক্ত বনববিত িাঁসমুরবগর খামার ও গবাবে পশু বা বডইরী ফাদমথই স্থাপন অর্বা ব্যবিার
কবরদত িইদব এবাং এই মদমথ আমোবনকারক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ)
টাকার নন-জুবডবশয়াল স্টযাদম্প ‘পবরবশষ্ট-১’ অনু ায়ী একটি
অঙ্গীকারনামা সাংবিষ্ট কবমশনার অব কাস্টমস এর বনকট োবখল
কবরদবন।

(৩)

পণ্যচালান খালাদসর ৬ (ছয়) মাদসর মদে আমোবনকৃত পণ্যসমূি
বনববিত িাঁস-মুরবগর খামার ও গবাবে পশু বা বডইরী ফামথ স্থাপন অর্বা
ব্যবিার করা িইয়াদছ বকনা উিা বিডাস থ খামাদরর বক্ষদে বিডাস থ
এদসাবসদয়শন অব বাাংলাদেশ এবাং বপাবি খামাদরর বক্ষদে বাাংলাদেশ
বপাবি ইন্ডাবিজ এদসাবসদয়শন সদরজবমদন তেন্তপূব থক সাংবিষ্ট
এদসাবসদয়শদনর প্যাদড এবাং সভ্াপবত অর্বা সাধারণ সম্পােক এর
স্বাক্ষদর, র্াক্রদম ‘পবরবশষ্ট-২’ ও ‘পবরবশষ্ট-৩’ অনু ায়ী একটি প্রতযয়ন
পে পরবতী ১ (এক) মাদসর মদে সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস/কাস্টম বস্টশদনর
কবমশনার বরাবর বপ্ররণ কবরদবন।

(৪)

শতথ (৩) এ উবিবখত প্রেৈয়ন পত্র প্রাবপ্তর পর বে বেখা ায় ব ,
আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ আমোবনকারক-প্রবতষ্ঠাদন
ব্যবহৃত িইয়াদছ, তািা িইদল শতথ (২) অনু ায়ী প্রেত্ত অঙ্গীকারনামা
বফরতদ াগ্য িইদব, অন্যর্ায় প্রদ াজয িাদর শুল্ক ও করাবে
আমোবনকারদকর বনকট িইদত আোয়দ াগ্য িইদব।

২। ২৪ জ্জযষ্ঠ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ বমাতাদবক ০৭ জুন, ২০১২ বিস্টাব্দ তাবরদখর
প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৬০-আইন/২০১২/২৩৮৮/কাস্টমস এেদ্দ্বারা রবিত করা িইি।
৩। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ বিস্টাব্দ োবরতে কায তকর হইতি।
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পবরবশষ্ট-১
[শতথ (২) দ্রষ্টব্য]
অঙ্গীকারনামা
আবম ------------------------------------ (নাম) মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালক,
বমসাস থ
--------------------------------------------------------------------------(প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও সম্পূণ থ ঠিকানা ) এই মদমথ অঙ্গীকার কবরদতবছ ব , ঋণপে নাং--------- --------------------- তাবরখঃ------ ইনভ্দয়স নাং------------------ তাবরখঃ ---------------- বব এল/এয়ারওদয় ববল/ট্রাক বরবসট নাং ---------------------- তাবরখঃ ---------------- এর মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ উবিবখত িাঁস-মুরগীর
খামার ও গবাবে পশু বা বডইরী ফাদমথ সুষমকরণ, আধুবনকীকরণ, প্রবতস্থাপণ এবাং
সম্প্রসারণ (ববএমআরই)-এর সকল বা ব বকান কাদজ ব্যবিার কবরব এবাং উিার বকান
ব্যতযয় িইদল আমোবনকৃত উক্ত পদণ্যর উপর প্রদ াজয িাদর শুল্ক ও কর পবরদশাধ ছাড়াও
Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর অধীন শুল্ক কর্তপ
থ ক্ষ কর্তক
থ
গৃিীত অন্য ব বকাদনা শাবি মাবনয়া বনদত বাে র্াবকব।
তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ .................................................
মাবলক/ব্যবস্থাপনা পবরচালদকর নামঃ ................
প্রবতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানাঃ ............................
পবরবশষ্ট-২
[শতথ (৩) দ্রষ্টব্য]
প্রতযয়ন পে

এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদছ ব , বমসাস থ ------------------------ (সম্পূণ থ
ঠিকানা বেদত িইদব) িাাংিাতেশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তপত ক্ষ বা প্রাণী সম্পে অবধেপ্তর
কর্তক
থ বনববিত একটি িাঁস-মুরবগর খামার ও গবাবে পশু বা বডইরী ফামথ। এই বশল্প
প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ঋণপে নাং ---------------------- তাবরখঃ ------------------- ইনভ্দয়স
নাং ------------------------ তাবরখঃ ------------------ ববল অব এবি নাং ---------------------- তাবরখঃ ---------- এর মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ বা
উিার অাংশববদশষ (অাংশববদশষ ব্যবহৃত িইদল উক্ত ব্যবহৃত অাংদশর পবরমাণ উদিখ
কবরদত িইদব) উবিবখত খামাদরর সুষমকরণ, আধুবনকীকরণ, প্রবতস্থাপন ও সম্প্রসারণ (বব
এম আর ই) এর সকল বা ব বকান কাদজ ব্যবিার করা িইয়াদছ/িয় নাই।

তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ ...........................................
নামঃ .............................................
পেবীঃ সভ্াপবত/সাধারণ সম্পােক,
বিডাস থ এদসাবসদয়শন অব বাাংলাদেশ।
সীলঃ

6

পবরবশষ্ট-৩
[শতথ (৩) দ্রষ্টব্য]
প্রতযয়ন পে
এই মদমথ প্রতযয়ন করা াইদতদছ ব , বমসাস-থ --------------------------------------------------------------------- (সম্পূণ থ ঠিকানা উদিখ কবরদত িইদব) িাাংিাতেশ
বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তপত ক্ষ বা প্রাণী সম্পে অবধেপ্তর কর্তক
থ বনববিত একটি িাঁস-মুরবগর
খামার। এই বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
থ ঋণপে নাং------------------------, তাবরখঃ ------------ইনভ্দয়স নাং------------------তাবরখঃ--------------ববল অব এবি নাং---------------,
তাবরখঃ--------------- এর মােদম আমোবনকৃত ন্ত্রপাবত, ন্ত্রাাংশ ও উপকরণ বা উিার
অাংশববদশষ (অাংশববদশষ ব্যবহৃত িইদল উক্ত ব্যবহৃত অাংদশর পবরমাণ উদিখ কবরদত
িইদব) উবিবখত খামাদরর সুষমকরণ, আধুবনকীকরণ, প্রবতস্থাপন ও সম্প্রসারণ (বব এম
আর ই) এর সকল বা ব বকান কাদজ ব্যবিার করা িইয়াদছ/িয় নাই।

তাবরখঃ

স্বাক্ষরঃ---------------------------নামঃ------------------------------পেবীঃ সভ্াপবত/সাধারণ সম্পােক,
বাাংলাদেশ বপাবি ইন্ডাবিজ এদসাবসদয়শন
সীলঃ
রািপবতর আদেশক্রদম,
স্বাক্ষবরে/আবু হহনা হমাোঃ রহমাতুি মুবনম
বসবনয়র সবিি।

