গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায
অথ থ ভন্ত্রণারয়
অবযন্তযীণ সম্পদ বফবাগ
(কাস্টভস ও মূল্য সাংদমাজন কয)
প্রজ্ঞান
তাবযখ: ১০

, ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ/২৪

, ২০২১ বিষ্টাব্দ

এস.আয.ও. নাং- ১২৯-আইন/২০২১/১৮/কাস্টভস। Customs Act, 1969
(Act No. IV of 1969), অতঃয উক্ত Act ফবরয়া উবিবখত, এয section 19 এয
sub-section (1) এফাং মূল্য সাংদমাজন কয ও
আইন, ২০১২ (২০১২
সদনয ৪৭ নাং আইন) এয ধাযা ১২৬ এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর সযকায,
জাতীয় যাজস্ব বফাদড থয সবিত যাভথক্রদভ, জনস্বাদথ থ, উক্ত Act এয FIRST
SCHEDULE ভুক্ত দেয ভদে বনম্নফবণ থত TABLE এয করাভ (1) এ উবিবখত
Heading এয বফযীদত করাভ (2) এ উবিবখত H.S. Code এয আওতাধীন করাভ
(3) বত ফবণ থত অবি বনফ থাণ ব্যফস্থা সাংবিষ্ট েসমূিদক, উিাদদয উয আদযাণীয়
আভদাবন শুল্ক, বমই বযভাদণ মূল্যবববত্তক ৫ (াঁচ) তাাংদয অবতবযক্ত িয় বসই বযভাণ
এফাং সমুদয় বযগুদরটবয বডউটি, মূল্য সাংদমাজন কয ও সম্পূযক শুল্ক, মবদ থাদক, িইদত
বনম্নফবণ থত তথ সাদদক্ষ অব্যািবত প্রদান কবযর, মথা:TABLE
Heading
(1)
25.20
32.08
38.13

H.S. Code
(2)
2520.20.00
3208.10.90
3208.90.90
3813.00.00

39.17

3917.10.00

40.09
59.09

3917.21.00
3917.22.00
3917.23.10
3917.23.90
4009.11.00
4009.12.00
5909.00.00

Description
(3)
Promaspray-300 (Plaster/Cement)
Bondseal paint
Fire retardant paint
Cold Fire, Fire fighting agent, Extinguishing
agent
Artificial guts (Sausage casings) of hardened
protein or of cellulosic materials
Hose of polymers of ethylene
Hose of polymers of propylene
PVC shrinkable tube (plain)
Taflon Tape
Hose of vulcanised rubber without fittings
Hose of vulcanised rubber with fittings
Textile hosepiping and similar textile tubing,
with or without lining, armour or accessories of
other meterial.
0

Heading
(1)
68.06

H.S. Code
(2)
6806.90.00

73.03
73.04

7303.00.00
7304.11.10
7304.11.20
7304.19.10
7304.19.20
7304.22.10
7304.22.20
7304.23.10
7304.23.20
7304.24.10
7304.24.20
7304.29.10
7304.31.00
7304.39.00
7306.19.10
7306.19.20
7306.29.10
7306.29.20
7306.30.00

73.06

73.08
73.09

7306.90.00
7307.19.00
7307.21.00
7307.22.00
7307.29.00
7307.91.00
7307.92.90
7307.93.00
7307.99.90
7308.30.00
7309.00.00

73.10
73.18

7310.29.00
7318.14.90

73.07

Description
(3)
Spray applied fire resistant material (SFRM)/
Cementitious fireproofing material based on
Vermiculite and Portland Cement
Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron.
Exceeding 8 inch inner dia
8 inch inner dia or less
Exceeding 8 inch inner dia
8 inch inner dia or less
Exceeding 8 inch dia
8 inch inner dia or less
Exceeding 8 inch inner dia
8 inch inner dia or less
Exceeding 8 inch inner dia
8 inch inner dia or less
Exceeding 8 inch inner dia
Cold-drawn or cold rolled (cold-reduced)
Seamless Pipe
Exceeding 8 inch inner dia
8 inch inner dia or less
Exceeding 8 inch inner dia
8 inch inner dia or less
Other, welded, of circular cross-section of iron
or non-alloy steel
Other black steel pipe
Coupling, tee, reducer
Flanges
Threaded elbows, bends and sleeves
Elbows, tee, reducer
Flanges
Sleeves
Tee, reducer
Flexible Joint, tee, reducer
Fire Resistant Door
Reservoirs, tanks, vats and similar containers
for any material (other than compressed or
liquefied gas) of iron or steel, of a capacity
exceeding 300 L, whether or not lined or heatinsulted, but not fitted with machanical or
thermal equipment
Tank
Screws
1

Heading
(1)

73.26

H.S. Code
(2)
7318.16.00
7318.29.90
7326.90.90

83.03

8303.00.00

84.24

8424.10.00
8424.20.30

84.81

8481.10.19
8481.20.10

8481.30.19
8481.40.19
8481.80.21
8481.80.29
8481.80.90

85.28
85.31

85.37
85.39
85.44
94.05

8481.90.10
8528.69.00
8531.20.00
8531.80.00
8537.10.19
8539.50.00
8544.11.90
8544.19.90
9405.40.90

Description
(3)
Nuts
Nipple
Hose rack, hose cabinet, single/double door
cabinet hanger and Empty CE stainless water
fire extinguisher
Armoured or reinforced safes, strong-boxes
and doors and safe deposit lockers for strongrooms, cash or deed boxes and the like, of base
metal.
Cold Fire tactical loop, Tactical loop hole can
Sprinkler system and equipments; Auto
sprinkler system and equipments
Pressure Reducing Valves
Valves for oleo hydraulic or pneumatic
transmissions of inner diameter not exceeding
1 inch
Check/non return valves of inner diameter not
exceeding 1 inch
Safety or relief valves of inner diameter not
exceeding 1 inch
Hand diaphragm valve
Air release valve
Ball valve, butterfly valve, gate valve, piller
hydrant, Y-strainer
Parts of taps and cocks
Video conference device
Indicator panels incorporating liquid crystal
devices (LCD) or light emitting diodes (LED)
Other apparatus
Control Panel, Console
LED lamps, bulbs and tubes without fittings.
Copper Cable
Cable
Emergency light with Exit sign and double
heads

তথাফবর:
(১)

সাংবিষ্ট আভদাবনকাযকদক Industrial
উৎাদ
(Manufacturer)
িইদত িইদফ;
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IRC holder VAT compliant
VAT compliant

( )

“Industrial

এমন প্রতিষ্ঠান যাহার

IRC holder”

ভ াক্তা
রতহয়াছে;

( )

(২)

“VAT compliant”
মূল্য সাংদমাজন কয ও
২০১২ ও মূল্য সাংদমাজন কয ও
অধীদন
(
)
;

আইন,
, ২০১৬ এয

এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় ে আভদাবন ও খারাদসয রদক্ষয
১৩
(

)
(

ও

)
ও

:
,

ও

;
(৩)

কাযখানায

বর-আউট ন অনুমায়ী বল্প
প্রবতষ্ঠাদনয অবি বনফ থাণ ব্যফস্থা স্থাদন TABLE-এ ফবণ থত
দেয ভদে বকান বকান ে বক বযভাদণ আভদাবন কবযদত িইদফ তািায
সভথ থদন আন্তজথাবতক খ্যাবতসম্পন্ন বযদথন সাংস্থা/কাযখানায
বর-আউট ন প্রস্তুতকাযী বযবজস্টাড থ ইবিবনয়াবযাং পাভথ
এফাং উক্ত আভদাবনকাযক বমই এদসাবসদয়দনয সদস্যভুক্ত বসই এদসাবসদয়ন
িইদত বযবষ্ট-১ বভাতাদফক একটি বমৌথ প্রতযয়নত্র ে শুল্কায়নকাদর সাংবিষ্ট
কাস্টভ িাউস ফা কাস্টভস বস্টদন দাবখর কবযদত িইদফ;

(৪)

অবি বনফ থাণ ব্যফস্থায বর-আউট প্ল্যান ফবির্ভথত বকাদনা ে এই প্রজ্ঞাদনয
অধীদন বযয়াবত সুবফধা াইদফ না এফাং এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় বকাদনা প্রবতষ্ঠান
প্রজ্ঞাদন উবিবখত বর-আউট প্ল্যানভুক্ত প্রবতটি আইদটভ প্রদয়াজন অনুমায়ী
শুধুভাত্র একফায (প্রদমাজয বক্ষদত্র একাবধক চারাদন) আভদাবন কবযদত াবযদফ
এফাং এইদক্ষদত্র বকাদনা প্রবতষ্ঠান প্রজ্ঞাদন ফবণ থত ে অন্য বকাদনা কাস্টভস
বস্টদনয ভােদভ ইবতপূদফ থ আভদাবন কবযয়াদে বকনা তািা সাংবিষ্ট কাস্টভ িাউস
ফা কাস্টভস বস্টন বনবিত িইয়া
;
3

(৫)

বকাদনা প্রবতষ্ঠান যফতীদত সম্প্রসাযণ কযা িইদর সম্প্রসাবযত অাংদয জন্য
প্রদমাজয বর-আউট প্ল্যানভুক্ত ে এই প্রজ্ঞাদনয আওতায় বযয়াবত সুবফধায়
আভদাবন কবযদত াবযদফ এফাং এইরূ বক্ষদত্র দপা (৪) এয দ্ধবত অনুসযণ
কবযদত িইদফ;

(৬)

আভদাবনকৃত উকযণ বনজস্ব বল্প
প্রবতষ্ঠাদনয অবি বনফ থাণ
ব্যফস্থা ব্যতীত অন্য বকাথাও ব্যফিায কযা িইদফ না এফাং আভদাবনকৃত উকযণ
অন্যবফধ কাদজ ব্যফিায ফা িস্তান্তয কযা িইদর আদযাণীয় শুল্ক-কয বযদাধসি
Customs Act, 1969 এয অধীদন বম বকাদনা আইনানুগ াবস্ত ভাবনয়া বনদত
ফাে থাবকদফন ভদভথ আভদাবনকাযক কর্তক
থ মথামথ মূল্যভাদনয নন-জুবডবসয়ার
স্টযাদম্প একটি অবঙ্গকাযনাভা সাংবিষ্ট কাস্টভস কর্তথ দক্ষয বনকট দাবখর
কবযদত িইদফ;

(৭)

আভদাবনকৃত ে আভদাবনকাযদকয বল্প
প্রবতষ্ঠাদন স্থান
কযা িইয়াদে বকনা তািা সাংবিষ্ট কাস্টভ িাউস ফা কাস্টভস বস্টন কর্তথ ক্ষদক
সাংবিষ্ট কাস্টভস ফন্ড কবভনাদযট অথফা মূল্য সাংদমাজন কয কবভনাদযট এয
ভােদভ সদযজবভন মাচাইপূফ থক বনবিত িইদত িইদফ;

(৮)

দপা (৫) ফাস্তফায়দনয রদক্ষয সাংবিষ্ট কাস্টভ িাউস ফা কাস্টভস বস্টন কর্তথ ক্ষ
েচারান খারাসপূফ থক বরবখতবাদফ অথফা ই-বভইর বমাদগ সাংবিষ্ট কাস্টভস ফন্ড
কবভনাদযট অথফা মূল্য সাংদমাজন কয কবভনাদযটদক অফবিত কবযদফন;

(৯)

দপা (৫) এয উদেশ্য পূযণকদল্প, কাস্টভ িাউস ফা কাস্টভস বস্টন িইদত ত্র ফা
ই-বভইর প্রাবিয য সাংবিষ্ট কাস্টভস ফন্ড কবভনাদযট অথফা মূল্য সাংদমাজন
কয কবভনাদযট আভদাবনকাযক বল্প
প্রবতষ্ঠান সদযজবভন
বযদথনপূফ থক বযবষ্ট-২ বভাতাদফক একটি প্রতযয়নত্র সাংবিষ্ট কাস্টভ িাউস
ফা কাস্টভস বস্টদন বপ্রযণ কবযদফন;

(১০)

(Fire Resistant Door)

( )
( )
( )
(১১)

প্রতযয়নত্র বভাতাদফক আভদাবনকৃত ে সাংবিষ্ট বল্প
প্রবতষ্ঠাদন ব্যফিায কযা িইদর আভদাবনকাযক কর্তক
থ দাবখরকৃত অবঙ্গকাযনাভা
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বপযতদমাগ্য িইদফ অন্যথায় প্রদমাজয শুল্ক-কয আভদাবনকাযক প্রবতষ্ঠান
কর্তথ দক্ষয বনকট িইদত আদায়দমাগ্য িইদফ।

২।

৩ জুন, ২০২০ বিষ্টাব্দ তাবযদখ জাযীকৃত প্রজ্ঞান এস.আয.ও. নাং ১২৪আইন/২০২০/৭৫/ কাস্টভস এতদ্দ্বাযা যবিত কযা িইর।
৩।

এই প্রজ্ঞান ৩ জুন, ২০২১ বিষ্টাব্দ তাবযদখ কাম থকয িইদফ।
বযবষ্ট-১
প্রতযয়নত্র
[তথাফবরয দপা (৩) দ্রষ্টব্য]

এই ভদভথ প্রতযয়ন কযা মাইদতদে বম, (প্রবতষ্ঠাদনয নাভ) --------------------, ঠিকানা --------------------------------------------------, মূসক বনফন্ধন নম্বয ----------------- তাবযখ
---------------, ফন্ড রাইদসন্স নাং (প্রদমাজয বক্ষদত্র) ---------------------- তাবযখ --------------একটি তবাগ যিাবনমুখী/আাংবক যিাবনমুখী/অন্যান্য বল্প
প্রবতষ্ঠান।
উক্ত বল্প
প্রবতষ্ঠাদনয বফদনয নকা অথফা অবি বনফ থাণ ব্যফস্থা
সাংদমাজন/স্থান সাংক্রা নকা অনুমায়ী অবি বনফ থাণ ব্যফস্থা স্থাদনয জন্য বনদম্নয েদক ফবণ থত
বযভাণ ে আভদাবন কবযদত িইদফ, মথা:েক
ক্রবভক নাং
(১)

H. S. Code

(২)

দেয ফণ থনা
(৩)

বযভাণ
(৪)

উক্ত বযভাণ ে প্রজ্ঞান এস.আয.ও. নাং ......-আইন/২০২১/...../কাস্টভস, তাবযখ ....../০৬/২০২১ বিষ্টাব্দ অনুমায়ী বযয়াবত সুবফধায় আভদাবনয সুাবয কযা িইর।
স্বাক্ষয:
তাবযখ:
নাভ:
দবফ: -----------(দর-আউট প্ল্যান প্রস্তুতকাযী বযবজস্টাড থ
ইবিবনয়াবযাং পাভথ)/(বযদথন সাংস্থা)
সীর:

স্বাক্ষয:
তাবযখ:
নাভ:
দবফ: সবাবত,
..................(আভদাবনকাযক বল্প
প্রবতষ্ঠান
এয
এদসাবসদয়দনয নাভ ও ঠিকানা)
সীর:
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সাংবিষ্ট

বযবষ্ট-২
প্রতযয়নত্র
[তথাফবরয দপা (৯) দ্রষ্টব্য]
এই ভদভথ প্রতযয়ন কযা মাইদতদে বম, আভদাবনকাযক ---------------------------------------------------------------------- (প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও পূণ থ ঠিকানা) মূল্য সাংদমাজন কয
(মূসক) বনফন্ধন নাং--------------------, তাবযখ ------------------- ফন্ড রাইদসন্স নাং (প্রদমাজয
বক্ষদত্র) ----------------তাবযখ--------------------কর্তথক ----------------------------- কাস্টভ
িাউস ফা কাস্টভস বস্টন এয বফর অফ এবি নাং -----------------, তাবযখ------------------- এয
ভােদভ খারাসকৃত ে ফা উকযণ উক্ত প্রবতষ্ঠাদনয কাযখানায়
অবি
বনফ থাণ ব্যফস্থা স্থাদনয কাদজ ব্যফিায কযা িইয়াদে।

তাবযখ:

স্বাক্ষয:
নাভ:
কবভনায
...................................

যাষ্ট্রবতয আদদক্রদভ
।
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