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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 নাং ১৪২-আইন/২০২২/৯০/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, এর section 19 

এর sub-section (1) এ প্রেত্ত ক্ষমতাবলে 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 উল্লিল্লিত Heading এর ববপরীদত কলাম (2) 

এ উবিবখত H.S. Code এর ববপরীদত কলাম (3) বত ববণ থত পণ্যসমূিদক উিাদের 

উপর আদরাপণীয় আমোবন শুল্ক, বেই পবরমাণ মূল্যবভ্বত্তক ১০% (েশ শতাাংশ) এর 

অবতবরক্ত িয় বসই পবরমাণ, িইদত বনম্নববণ থত শতথসাদপক্ষক্ষ অব্যািবত প্রোন কবরল, ের্া:- 

 

TABLE 
 

Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

95.08 9508.10.00 Travelling circuses  

 9508.10.00 Travelling menageries  

 9508.22.00 Family swinger  

 9508.22.00 Jungle Carrousel 

 9508.22.00 Roundabouts 

 9508.22.00 Swing tower  

 9508.22.00 Swinging boats 

 9508.22.00 Swings 

 9508.25.00 Slide space boat 

 9508.26.00 Water-chutes 

 9508.29.00 Adult bumper cars  

 9508.29.00 Air ballon  

 9508.29.00 Airborne shot 

 9508.29.00 Drop & twist tower  

 9508.29.00 Family coaster 

 9508.29.00 Ferris wheel  

 9508.29.00 Fiber glass boat  

 9508.29.00 Flying bus 

 9508.29.00 Flying horse  

 9508.29.00 Freak shows  

 9508.29.00 Hammer  

 9508.29.00 Kiddie wheel 

 9508.29.00 Kids play  

 9508.29.00 Kite flying  
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Heading H.S. Code Description 

(1) (2) (3) 

 9508.29.00 Lotteries (e.g. wheel of fortune)  

 9508.29.00 Mazes 

 9508.29.00 Midi Dance party 3600 

 9508.29.00 Mini convoy 

 9508.29.00 Mini jet 

 9508.29.00 Mini top spin  

 9508.29.00 Mini tower  

 9508.29.00 Pirate 

 9508.29.00 Pirate ship  

 9508.29.00 Reverse time  

 9508.29.00 Scenic railways and slides  

 9508.29.00 Self control plane  

 9508.29.00 Shaking head fly chair  

 9508.29.00 Shooting galleries 

 9508.29.00 Slide aquatube  

 9508.29.00 Slide multiside  

 9508.29.00 Slide rocket free fall  

 9508.29.00 Slide turbo lance  

 9508.29.00 Start flatform 

 9508.29.00 Themed Volcano 

 9508.29.00 Tip a canoe 

 9508.29.00 Treasure cups  

 9508.29.00 Wide slide  

 9508.29.00 Zero Gravity 

 9508.40.00 Travelling theatres 

 

শতথসমূিঃ 

(১) আদবেনকারীদক ববদনােন পাকথ (Amusements park) বিসালব মূসক 

বনববিত িইদত িইদব।  

(২) ববদনােন পাকথ স্থাপদনর পরবতী সমদয় বকান পণ্য প্রস্তাববত প্রজ্ঞাপদনর 

আওতায় আমোবন ও খালাস কবরদত িইদল বনয়বমত মূসক পবরদশাধ ও 

িালানাগাে বরটান থ োবখল করা িইয়াদে এবাং প্রবতষ্ঠাদনর বনকট বনরঙ্কুশ 

(মামলাববিীন) বকান বদকয়া বনই মদম থ সাংবিষ্ট মূসক ববভ্াগীয় কম থকতথার 

বনকট িইদত পবরবশষ্ট ‘ক’ অনুোয়ী প্রতযয়নপত্র সাংগ্রিপূব থক পণ্য 

শুল্কায়নকাদল সাংবিষ্ট কাস্টম িাউস বা কাস্টমস বস্টশদন োবখল কবরদত 

িইদব। 

(৩) ববদনােন পাকথটি বে বজলায় অববস্থত বসই বজলার সরকাবর ও ববসরকাবর 

এবতমখানার বশশুদের প্রবত বৎসর ন্যযনতম দুই বেন ববনামূদল্য পাদকথ 

প্রদবশ ও রাইড ব্যবিাদরর সুদোগ প্রোন কবরদত িইদব।  



3 

 

 

(৪) সাংবিষ্ট বজলার বজলা প্রশাসক কর্তথক বনব থাবিত বা মদনানীত ১০০ জন 

অসিায় ও েবরদ্র বশশুদের প্রবত বৎসর ন্যযনতম দুই বেন ববনামূদল্য পাদকথ 

প্রদবশ ও রাইড ব্যবিাদরর সুদোগ প্রোন কবরদত িইদব।  

 

২। ২ জুন, ২০১৬ বিস্টাব্দ ক্ষমাতালবক ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ তাল্লিলি যাল্লিকৃত 

প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নাং ১৬৬-আইন/২০১৬/২৮/কাস্টমস এতদ্দ্বািা িল্লিত কিা িইে। 

 

৩। এই প্রজ্ঞাপন ৯ জুন, ২০২২ ল্লিস্টাব্দ তাল্লিলি কার্ যকি িইলব। 
 

পবরবশষ্ট-ক 

(শতয ২ দ্রষ্টব্য) 

প্রতযয়নপত্র 

 
 এই মদম থ প্রতযয়ন করা োইদতদে বে, ------------------------------------- 

(আমোবনকারক প্রবতষ্ঠাদনর সম্পূণ থ ঠিকানা) এই মূসক ববভ্াদগর অধীন ববদনােন পাকথ (বশশু 

পাকথ/ওয়াটার পাকথ/অন্যান্য) পবরিালনাকারী বিসাদব মূসক বনববিত। প্রবতষ্ঠানটি বনয়বমত মূসক 

পবরদশাধ ও বরটান থ োবখল কদরন/কদরন না। প্রবতষ্ঠানটির বনকট এই েপ্তদরর বকান বনরঙ্কুশ 

বদকয়া পাওনা বনই।   

 

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

তাবরখ: নাম: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 পেবব: ববভ্াগীয় কম থকতথা 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ববভ্াগ---------- 

 বসল: 

 

 রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম, 

 

স্বাক্ষল্লিত/- 

আবু ক্ষিনা ক্ষমাোঃ িিমাতুে মুল্লনম 

ল্লসল্লনয়ি সল্লিব। 

 
 

 


