গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার
অথ থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ ববভ্াগ
(কাস্টমস ও মূল্য সাংদ াজন কর)
প্রজ্ঞান
তাবরখ: ১০

, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৪

, ২০২১ বিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নাং- ১১৭-আইন/২০২১/০৬/কাস্টমস।- Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969), অতঃর উক্ত Act ববলয়া উবিবখত, এর section 19 এর subsection (1) এবাং মূল্য সাংদ াজন কর ও
আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং
আইন) এর ধারা ১২৬ এর উ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবদল সরকার, জনস্বাদথ থ, জাতীয় রাজস্ব
ববাদড থর সবিত রামশথক্রদম, উক্ত Act এর First Schedule ভু্ক্ত বনম্নববণ থত TABLE এর
কলাম (1) এ ববণ থত Heading এর ববরীদত কলাম (2) এ উবিবখত H.S. Code এবাং
কলাম (3) এ ববণ থত ণ্যস
উর আদরাণীয় Customs Duty (CD) ব বরমাদণ

কলাম (4) এ ববণ থত িাদরর অবতবরক্ত িয় বসই বরমাণ, বরগুদলটবর বডউটি ও সম্পূরক
শুল্ক, বদ থাদক, িইদত বনম্নববণ থত শতথসাদদক্ষ অব্যািবত প্রদান কবরল, থা:TABLE
Heading
(1)
39.17
39.19
39.20

H.S. Code
(2)
3917.23.90
3917.40.10
3919.90.10

39.26

3920.49.30
3920.92.90
3926.90.99

40.09
48.02

4009.11.00
4802.57.00

84.81

8481.40.19
8481.80.29
8516.90.00
9018.32.00

85.16
90.18

9018.39.90

Description
(3)
FEP/Teflon tube
Silicone tube
Self adhesive tape in rolls
exceeding 20cm
PVC film and PVDC Film
Unprinted nylon film in roll
Polytetrafluoroethylene
(PTFE) Membrane for Mask
Tubes and pipes
Other paper or paperboard
weighing 40 g/m2 or more but
not more than 150 g/m2
Auto safety valve
Solenoid valve
Heater coil
Tubular Metal Needles &
Needles for Sutures
Hubs & Caps for Needle
Cannula

0

CD
(4)
5
10
15
5
5
0
15
15

5
5
5
5
5

শতথববল:

(ক)

আমদাবনকারক প্রবতষ্ঠানদক অবশ্যই Industrial IRC holder VAT
compliant
ও
উৎাদনকারী (Medical
Device Manufacturer) িইদত িইদব;
(অ)

“Industrial

IRC holder”

এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহার তনকট
রতহয়াছে;

(Industrial Consumer)

( )

(খ)

“VAT compliant”
২০১২ এর অধীন
এইরূপ

মূল্য সাংদ াজন কর ও
(
;

আইন,
)

এই প্রজ্ঞাদনর আওতায় ণ্য আমদাবন ও খালাদসর লদক্ষয
(

১৩
অ

)

অ

(

ণ)

অ
ও

ও
:
,

ণ

ও

অ

ণ
ণ

।

২।

এই প্রজ্ঞাদন উবিবখত ন্ত্রাাংশ বা উকরণ আমদাবন কবরয়া অনুদমাবদত
উকরণ-উৎাদ সিগ বমাতাদবক
ও
উৎাদন করা
িইদতদে বকনা তািা সাংবিষ্ট ভ্যাট কবমশনাদরদটর কবমশনার তািার অধীনস্থ
যুগ্ম-কবমশনাদরর
নদিন এইরূ বকাদনা কমথকতথার বনতৃদে সাংবিষ্ট ভ্যাট
ববভ্াগীয় কমথকতথা ও সদর দপ্তদর দস্থ সিকারী বা বডপুটি কবমশনাদরর সমন্বদয়
গঠিত কবমটি কতৃক
থ প্রবত ৬ (েয়) মাস অ সদরজবমদন বরদশথন কবরয়া
বনবিত কবরদবন।

৩।

বকাদনা উৎাদনকারী এই প্রজ্ঞাদনর শতথ লঙ্ঘন কবরদল এবাং উক্ত লঙ্ঘন জবনত
কারদণ রাজস্ব বত িইদল বসই
তািার ববরুদে কাস্টমস আইন ও মূল্য
সাংদ াজন কর আইদনর ববধান অনু ায়ী ও প্রদ াজয
সাংবিষ্ট অযানাযান আইন
বমাতাদবক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা িইদব।
1

৪।

ণ

(description) ও H.S. Code
ণ

।
৫।

এই প্রজ্ঞান ৩ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ তাবরদখ কা থকর িইদব।

রাষ্ট্রবতর আদদশক্রদম,
।

2

