আমদানি নিয়নিত পণ্যের তানিকা
আমদানি িীনত আণ্দশ ২০১৫- ২০১৮ অনুসাণ্র

এইচ এস হেন িং িম্বর

এইচ এস হকা িম্বর

পণ্যের নিিরয ও নিধাি
নচিংনি মাছ আমদানি নিনিদ্ধ।

০৩.০৬

সকি এইচ এস হকা

১২.০৭

সকি এইচ এস হকা

পনপ সী ও হপাস্ত দািা আমদানি নিনিদ্ধ (মসল্লা নেসাণ্ি অথিা অন্য হকাি ভাণ্িও হপাস্ত
দািা আমদানি হ াগ্ে েইণ্ি িা)।

১২.১১

সকি এইচ এস হকা

ঘাস (এিণ্রাণ্পাণ্েি এসনপনপ) এিিং ভািং (কোিানিস সানিভা) আমদানি নিনিদ্ধ।

১৩.০২

সকি এইচ এস হকা

আনিম আমদানি নিনিদ্ধ। আগ্রআগ্র ও হপকনিি িেতীত সকি পযে ঔিধ প্রশাসি অনধদপ্তর
এিিং ঔিধ নশল্প িেতীত অন্যান্য নশণ্ল্পর েন্য আমদানির হেণ্ে সিংনিষ্ট
হপািক/মিযািয়/সিংস্থা এর পূিবানুমনত গ্রেয কনরণ্ত েইণ্ি।

২৩.০৭

২৩০৭.০০.০০

ওয়াইি িীে, আরণ্গ্াি আমদানি নিনিদ্ধ।
(ক) নিেস্ব নশল্প কারখািা/িেিসা প্রনতষ্ঠাণ্ি িেিোণ্রর েন্য িাণ্যবস অণ্য়ি আমদানির
হেণ্ে:(1) Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act LXIX of 1974) এিিং সময় সময়,
সরকার কততবক োনরকতত এতদ্সম্পনকবত নিনধ-নিধাি আমদানিকারকগ্ণ্যর হেণ্ে প্রণ্ ােে
েইণ্ি;
(2) আমদানিতিে িাণ্যবস অণ্য়ণ্ির পনরমায ও গুযগ্তমাি আমদানিকারক কততবক িািংিাণ্দশ
হপণ্রানিয়াম কণ্পবাণ্রশিণ্ক প্রনত মাণ্সর ৫(পাাঁচ) তানরণ্খর মণ্ধে অিনেত কনরণ্ত েইণ্ি; এিিং
(3) আমদানিকারকণ্ক প্রচনিত আইি অনু ায়ী নিণ্ফারক এিিং অন্যান্য প্রণ্য়ােিীয় িাইণ্সন্স
গ্রেয কনরণ্ত েইণ্ি।

২৭.১০

২৭১০.০০.৭১

(খ) অন্যান্য িেিোরকারীণ্দর নিকি নিক্রয়/নিপযণ্ির েন্য আমদানির হেণ্ে:( 1) Bangl adesh Pet r ol eum Act, 1974 (Act LXIX of 1974) এর নিধাি
অনুসাণ্র এতনিিণ্য় িািংিাণ্দশ হপণ্রানিয়াম কণ্পবাণ্রশণ্ির সাণ্থ চুনি স্বাের কনরণ্ত েইণ্ি
এিিং সময় সময় সরকার কততবক োনরকতত এতদ্সম্পনকবত নিনধ-নিধাি প্রণ্ ােে েইণ্ি;
(2) নিনক্রতিে হপণ্রানিয়াম পণ্যের গুযগ্তমাি নিএসনিআই এর হেনসনিণ্কশি অনু ায়ী
েইণ্ত েইণ্ি;
(3) আমদানিকারকণ্ক িাণ্যবস অণ্য়ি সিংগ্রে, মেুদ ও নিপযণ্ির ািতীয় প্রণ্য়ােিীয় িেিস্থা
গ্রেয কনরণ্ত েইণ্ি;
(4) িািংিাণ্দশ হপণ্রানিয়াম কণ্পবাণ্রশি ও নিএসনিআই এর প্রনতনিনধদি নিনক্রতিে পণ্যের
গুযগ্তমাি পরীোর েন্য হ হকাি সমণ্য় আমদানিকারণ্কর হ হকাি স্থাপিা পনরদশবি
কনরণ্ত পানরণ্ি;

এইচ এস হেন িং িম্বর

এইচ এস হকা িম্বর

পণ্যের নিিরয ও নিধাি
(5) আমদানিকতত িাণ্যবস অণ্য়ি িাোর মূণ্িে নিক্রয় কনরণ্ত েইণ্ি;
(6) আমদানিকারকণ্ক প্রচনিত আইি অনু ায়ী নিণ্ফারক এিিং অন্যান্য প্রণ্য়ােিীয় িাইণ্সন্স
সিংগ্রে কনরণ্ত েইণ্ি;
(7) হকিি িাণ্যবস অণ্য়ি িেিোরকারী নশল্প কারখািার নিকি সরাসনর িাণ্যবস অণ্য়ি নিক্রয়
কনরণ্ত েইণ্ি; এিিং
( 8) মানসক আমদানিকতত এিিং নিপযিকতত িাণ্যবস অণ্য়ণ্ির পনরমায ও

গুিগ্তমাি

উণ্ল্লখপূিবক প্রনত মাণ্সর ৫ (পাাঁচ) তানরণ্খর মণ্ধে িািংিাণ্দশ হপণ্রানিয়াম কণ্পবাণ্রশণ্ির
নিকি প্রনতণ্িদি হপ্ররয কনরণ্ত েইণ্ি।
নিকুইিাই
২৭.১১

সকি এইচ এস হকা

ন্যাচারাি গ্োস (এিএিনে), নিকুইিাই

প্রণ্প্রি ও নিউণ্িিস( াো

এিনপনে’র অিংগ্) িেতীত হপণ্রানিয়াম গ্োস এিিং অন্যান্য গ্োসীয় োইণ্রা-কািবি আমদানি
নিনিদ্ধ।
হপণ্রানিয়াম হকাক এিিং হপণ্রানিয়াম নিিুনমি িেতীত হপণ্রানিয়াম ততণ্ির হরনসন উ সমূেসে

২৭.১৩

সকি এইচ এস হকা

২৯.২৯

২৯২৯.৯০.০০

ঘি নচনি (Sodium Cyclamate ) আমদানি নিনিদ্ধ।

২৯.৩০

২৯৩০.৯০.০০

কতনেম সনরিার ততি (এোিাইি আইণ্সাথাণ্য়া সাণ্য়াণ্িি) আমদানি নিনিদ্ধ।

সকি পযে আমদানি নিনিদ্ধ।

হেপ্টণ্লার-৪০, নল্লউনপ, ন ন নি, াইণ্ক্রাণ্িাপস হেণ্িনরক িাণ্ম িাইনরি ব্রান্ , নমথাইি
হব্রামাই , হলাণ্রণ্ ি-৪০ নিউনপ এিিং াণ্য়িনরি িামক কীিিাশকসমূে আমদানি নিনিদ্ধ;
তণ্ি এই এইচ এস হেন িং এর নিপরীণ্ত হেযীনিন্যাসণ্ াগ্ে অন্যান্য পযেসমূে নিম্নিনযবত শতব
সাণ্পণ্ে আমদানিণ্ াগ্ে, থা:(ক) এই আণ্দণ্শর অনুণ্েদ ২৬ এর উপ-অনুণ্েদ (১৪) হত িনযবত শতব সাণ্পণ্ে
আমদানিণ্ াগ্ে;
(খ) স্বাস্থে মিযািণ্য়র সানিবনিণ্কি ও নিশ্চয়তা প্রদাণ্ির নভনিণ্ত হকিি েিস্বাণ্স্থে িেিোণ্রর
উণ্েণ্ে সিংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাি কততবক িানযেে মিযািণ্য়র পূিবানুমনতক্রণ্ম নসিণ্থনিক পাইনরথ্রণ্য়
গ্রম্নণ্পর হ িরাণ্মনথ্রি আমদানি করা াইণ্ি;
৩৮.০৮

সকি এইচ এস হকা

(গ্) নিম্নিনযবত শতব সাণ্পণ্ে নসিণ্থনিক পাইনরথ্রণ্য় গ্রুণ্পর(1)
Cyhalothrin,
(2)
Cypermethrin,
(3)
Cyfluthrin,
(4)
Fenvelarate,
(5)
Alpha Cypermethrin,
(6)
Es-Fenvalerate,
(7)
Deltamethrin,
(8)
Danitol 10 EC (Fenpropathrin)
কীিিাশক আমদানি করা াইণ্ি, থা:(অ) আমদানিকতত কীিিাশণ্কর নিিরয অিেই কতনি সম্প্রসারয অনধদপ্তরণ্ক প্রদাি কনরণ্ত
েইণ্ি এিিং কতনি সম্প্রসারয অনধদপ্তর উোর িেিোর মনিির কনরণ্ি;

এইচ এস হেন িং িম্বর

এইচ এস হকা িম্বর

পণ্যের নিিরয ও নিধাি
(আ) Pesticide Rules, 1985 হমাতাণ্িক অনুণ্মানদত মাো অনু ায়ী উো িেিোর কনরণ্ত
েইণ্ি।
৪.৫ হসনন্িনমিার এর কম িোস িা তদণ্ঘবের িাাঁস নিনশষ্ট মাছ ধরার োি তথা কাণ্রন্ি োি
(গ্ীিণ্িি) আমদানি নিনিদ্ধ; তণ্ি ৪.৫ হসনন্িনমিার এিিং তদূর্ধ্ব িাাঁস নিনশষ্ট োি Marine
Fisheries Ordinance, 1983 (Ord. No. XXXV of 1983) এর আওতায় মৎস্য

৫৬.০৮

সকি এইচ এস হকা

অনধদপ্তণ্রর মোপনরচািণ্কর পূিবানুণ্মাদিক্রণ্ম হকিি

ীপ নস নিনশিং হিৌ াি কততবক

আমদানিণ্ াগ্ে েইণ্ি; মৎস্য অনধদপ্তণ্রর মোপনরচািক প্রনত িৎসর রিার প্রনত এক েি
আমদানিকারকণ্ক ৪.৫ হসনন্িনমিার িোস িাাঁস নিনশষ্ট োণ্ির হেণ্ে সিবানধক ৮(আি) িোগ্স্যাক প ন্ত
ব আমদানির অনুমনত প্রদাি কনরণ্ত পানরণ্িি।
৬৩.০৫

৬৩০৫.৩৩.০০

পনিণ্প্রাপাইনিি িোগ্ ও পনিইনথনিি িোগ্ আমদানি নিনিদ্ধ।

৮৪.০৮

৮৪০৮.৯০.১০
৮৪০৮.৯০.২০
৮৪০৮.৯০.৯০

নথ্র হুইিার ািিােণ্ির (ণ্িম্পু, অণ্িানরক্সা ইতোনদ) দুই হরাক ইনিিসে হচনসস আমদানি
নিনিদ্ধ।
(ক) হ

হকাি নসনস এর হমাির কার, মাইণ্ক্রািাস, নমনিিাস, েীপসে অন্যান্য পুরাতি

ািিােি এিিং রাক্টর নিম্নিনযবত শণ্তব আমদানিণ্ াগ্ে, থা:(১) োোেীকরয কনরিার হেণ্ে হকাি ািিােিই ৫(পাাঁচ) িৎসণ্রর অনধক পুরাতি েইণ্ি
িা;
(২) হ হদণ্শ গ্ািী ততরী েইয়াণ্ছ হকিি হসই হদশ (কানন্র অি অনরনেি) েইণ্তই পুরাতি
গ্ািী আমদানি করা াইণ্ি; তততীয় হকাি হদণ্শর মাধেণ্ম পুরাতি গ্ািী আমদানি করা াইণ্ি
িা; তণ্ি শতব থাণ্ক হ , িেনিগ্ত িেিোণ্রর উণ্েণ্ে পুরাতি গ্ািী তততীয় হকাি হদণ্শ
িেনিগ্তভাণ্ি িেিহৃত পুরাতি িা নরকনন্ শন্ গ্ািী নভন্ন অন্য হকাি পুরাতি িা নরকনন্ শন্
গ্ািী তততীয় হকাি হদশ েইণ্ত আমদানি করা াইণ্ি িা এিিং তততীয় হকাি হদশ েইণ্ত
আমদানির হেণ্ে, হ হদণ্শ গ্ািীনি িেিোর করা েইয়াণ্ছ (কানন্র অি ইউে) হসই হদণ্শ
গ্ানিনির হরনেণ্েশি সিদ এিিং হরনেণ্েশি িানতণ্ির সিদ কাস্টমস কততপ
ব ণ্ের নিকি দানখি
৮৭.০১ েইণ্ত ৮৭.০৪

সকি এইচ এস হকা

কনরণ্ত েইণ্ি;
(৩) োপাি েইণ্ত পুরাতি গ্ািী আমদানির হেণ্ে োপাি অণ্িা এোণ্প্রইোি ইিনস্টনিউি
(ণ্ে এ এ আই) ও অন্যান্য হদণ্শ ততরী পুরাতি গ্ািী আমদানির হেণ্ে সিংনিষ্ট হদণ্শর স্বীকতত
অণ্িাণ্মািাইি এণ্সানসণ্য়শি কততবক গ্ািীর িয়স, মণ্ ি িম্বর এিিং হচনসস িম্বর উণ্ল্লখ
সম্বনিত প্রতেয়িপে শুল্কায়ি প াব ণ্য় দানখি কনরণ্ত েইণ্ি;
(৪) আমদানিকতত পুরাতি গ্ািী ততরীর তানরখ িা িয়স নিধবারণ্যর হেণ্ে গ্ািীর হচনসস ততরীর
তানরণ্খর পরিতবী িৎসণ্রর প্রথম নদি েইণ্ত গ্ািী ততরীর তানরখ িা িয়স গ্যিা শুরু কনরণ্ত
েইণ্ি;
(৫) োপাি েইণ্ত গ্ািী আমদানির হেণ্ে োপাি অণ্িাণ্মািাইি এণ্সানসণ্য়শি কততক
ব
প্রকানশত হচনসস িুক এিিং অন্যান্য হদশ েইণ্ত আমদানির হেণ্ে সিংনিষ্ট হদণ্শর সরকার
কততবক স্বীকতত অণ্িাণ্মািাইি এণ্সানসণ্য়শি কততবক প্রকানশত হচনসস িুক পরীো কনরয়া গ্ািী
ততরীর তানরখ নিধবানরত েইণ্ি; হ সকি হদশ েইণ্ত হচনসস িুক প্রকানশত েয় িা হসই সকি
হদশ েইণ্ত পুরাতি গ্ািী িা ািিােি আমদানি করা াইণ্ি িা;

এইচ এস হেন িং িম্বর

এইচ এস হকা িম্বর

পণ্যের নিিরয ও নিধাি
(৬) হপণ্রাি চানিত গ্ািীর হেণ্ে কোিািাইনিক কিভািবার এিিং ন ণ্েি চানিত গ্ািীর হেণ্ে
ন ণ্েি পানিবকুণ্িি নিল্টার সিংণ্ াগ্ সম্পণ্কব পনরণ্িশ ও িি মিযািয় কততবক োরীকতত এস,
আর, ও িিং-২৯-আইি/২০০২, তানরখ ১৬ হিব্রম্নয়ানর, ২০০২ হমাতাণ্িক কা ক্র
ব ম গ্রেয
কনরণ্ত েইণ্ি;
(৭) সীিণ্িল্ট িেতীত হকাি প্রকার মিরগ্ািী আমদানি করা াইণ্ি িা; এিিং
(৮) উইন্ নশল্ড গ্লাস এিিং রাইনভিং নসণ্ির উভয় পাণ্ববর োিািার গ্লাস স্বে েইণ্ত েইণ্ি
াোণ্ত গ্ািীর অভেন্তর দতেমাি ( Vi si bl e) েয়।
(খ) ১৫০০ নসনসর ঊণ্র্ধ্ব হ হকাি নসনসর পুরাতি িোনক্সকোি : উপণ্রর দিা (২) েইণ্ত (৬) এ উনল্লনখত শতবািিী পািি সাণ্পণ্ে সিবনিম্ন ১৫০০ নসনস
(১% কম েণ্িও তা ১৫০০ নসনস নেণ্সণ্ি গ্যে েইণ্ি) ইনিি কোপানসনির অিনধক ৩(নতি)
িৎসণ্রর পুরাতি িোনক্সকোি আমদানি করা াইণ্ি।

৮৭০৩.২২১

দুই হরাক ইনিি নিনশষ্ট নথ্র হুইিার ািিােি (ণ্িম্পু, অণ্িানরক্সা ইতোনদ) আমদানি নিনিদ্ধ।
নিণ্ম্ন উনল্লনখত হমাির াণ্ির িেিহৃত িািংশ শতব সাণ্পণ্ে আমদানিণ্ াগ্ে(ক) িন

িািংশ

(1) িাম্পার;
(2) ফ্রন্ি গ্রীি;
(3) হ ার এণ্সম্বনি;
(4) উইন্ শীল্ড িা উইন্ শীল্ড গ্লাস;
(5) নমররস;
(6) হরন ণ্য়ির এণ্সম্বনি;
(7) িাইি িা িোম্প;
(8) হ শ হিা ব এণ্সম্বনি;
(9) হিাণ্িি এণ্সম্বনি;
৮৭.০৮

সকি এইচ এস হকা

(১০) হিি ার এণ্সম্বনি;
(১১) হ ার নমরর এণ্সম্বনি;
(১২) নসিস ( Seat s)
(১৩) নরয়ার মা বগ্া ব এণ্সম্বনি;
(১৪) হকনিি এণ্সম্বনি িা িন স ( Bodi es) ;
(১৫) হে িাইিস (িাল্ব িেনতত)
(১৬) হিইি িোম্পস (িাল্ব িেনতত);
(১৭) সাই িাইিস এণ্সম্বনি;
(১৮) ওয়োনরিং হসি;
(১৯) ইএিআই কণ্ন্রাি ইউনিি;
(২০) স্টািবার;
(২১) অল্টারণ্িির;
(২২) এন কণ্ম্প্রসর িা কণ্ন্ রসার িা কুনিিং হচম্বার এণ্সম্বনি;

এইচ এস হেন িং িম্বর

এইচ এস হকা িম্বর

পণ্যের নিিরয ও নিধাি
(২৩) অন্যান্য রািার চোণ্িিস এন্ রািার হমানল্ডিংস;
(২৪) নিউে িক্স;
(২৫) ন সনরনিউির;
(২৬) াম্পার;
(২৭) হিাস কািব।
(খ) আন্ ার হিণ্রি িািংশ
(1) পাওয়ার নস্টয়ানরিং এণ্সম্বিী;
(2) সাসণ্পিশি সক এোিেভবারস;
(3) নস্টয়ানরিং হুইিস এণ্সম্বনি;
( 4) নস্টয়ানরিং কিাম এন্ নস্টয়ানরিং িণ্ক্সস;
(5) ন ণ্িণ্রনন্সয়াি এণ্সম্বনি;
(6) প্রণ্পিার হশিি এণ্সম্বনি;
(7) এণ্ক্সিস এণ্সম্বনি;
(8) হব্রক রাম এন্ োিস (Hubs) এণ্সম্বনি;
(9) ভোকুয়োম িুসিার উইথ হব্রক মাস্টার পাম্প এণ্সম্বনি;
(১০) হব্রক রামস এণ্সম্বনি;
(১১) হুইি নসনিন্ ার এণ্সম্বনি;
(১২) সাইণ্িন্সর এন্ এক্সষ্ট পাইপস;
(১৩) মাউনন্িিং;
(১৪) িুণ্য়ি পাম্প;
(১৫) এয়ার নলিার িক্স।
শতবসমূে:(১) নিনিণ্য়াগ্ হিা ব িা িািংিাণ্দশ েুদ্র ও কুনির নশল্প কণ্পবাণ্রশি িা সিংনিষ্ট
অণ্িাণ্মািাইি ও গ্ািী নরণ্পয়ানরিং ও সানভবনসিং এণ্সানসণ্য়শি িা হরনেোর েণ্য়ন্ি স্টক
হকাম্পািী এন্ িামবসমূণ্ের পনরদপ্তর কততবক নিিনিত স্বীকতত নরণ্পয়ানরিং ও সানভবনসিং প্রনতষ্ঠাি
িনযবত িািংশ আমদানি কনরণ্ত পানরণ্ি;
(২) িেিহৃত মির াণ্ির িািংশ িানযনেেক নভনিণ্ত আমদানিণ্ াগ্ে েইণ্ি িা;
(৩)

উনল্লনখত

আন্তেবানতক

িািংশসমূে

আমদানির

হেণ্ে

গুযগ্তমাি

সম্পণ্কব

খোনতসম্পন্ন সাণ্ভবয়ার কততবক নপ্র-নশপণ্মন্ি ইন্সণ্পকশি সিদপে দানখি

কনরণ্ত েইণ্ি;
(৪) নিনক্রত অথিা সিংণ্ ানেত িািংণ্শর েন্য নিণ্ক্রতা অথিা সিংণ্ ােিকারীণ্ক কমপণ্ে
২(দুই) িৎসণ্রর নিনখত গ্োরানন্ি প্রদাি কনরণ্ত েইণ্ি;
(৫) নরণ্পয়ানরিং ও সানভবনসিং প্রনতষ্ঠািণ্ক অণ্িাণ্মািাইি এন্

নরণ্পয়ানরিং সিংনিষ্ট

এণ্সানসণ্য়শণ্ির সদস্য েইণ্ত েইণ্ি;
(৬) সিংনিষ্ট আমদানিকারক কততবক আমদানিকতত িেিহৃত িািংশ নিক্রণ্য়র সনিক হরনেষ্টার
সিংরেয কনরণ্ত েইণ্ি এিিং প্রনত নতি মাস অন্তর নিক্রণ্য়র প্রনতণ্িদি নসনসআইএন্ ই এর
নিকি দানখি কনরণ্ত েইণ্ি;

এইচ এস হেন িং িম্বর

এইচ এস হকা িম্বর

পণ্যের নিিরয ও নিধাি
(৭) আমদানির পর নসনসআইএন্ ই আমদানিকতত িািংণ্শর িেিোর সম্পণ্কব নিয়নমত মনিির
কনরণ্ি;
(৮) স্বীকতত নরণ্পয়ানরিং এন্ সানভবনসিং প্রনতষ্ঠাি নেসাণ্ি মূসক নিিিি ও নিআইএি থানকণ্ত
েইণ্ি এিিং এতদসিংনিষ্ট কাগ্েপে ও দনিিানদ শুল্ক কততবপণ্ের নিকি দানখি কনরণ্ত েইণ্ি।
৩ (নতি) িৎসণ্রর অনধক পুরাতি এিিং ১৫৫ (একশত পঞ্চান্ন) নসনস এর উণ্র্ধ্ব সকি প্রকার
হমাির সাইণ্কি আমদানি নিনিদ্ধ; তণ্ি পুনিশ নিভাণ্গ্র হেণ্ে ১৫৫ নসনস’র উর্ধ্বসীমার এই
নিধাি প্রণ্ ােে েইণ্ি িা; অিনধক ৩(নতি) িৎসণ্রর পুরাতি হমাির সাইণ্কি আমদানির

৮৭.১১

সকি এইচ এস হকা

হেণ্ে এই ৩(নতি) িৎসর সময়কাি ািিােি ততরীর পরিতবী িৎসণ্রর প্রথম নদি েইণ্ত
গ্যিা করা েইণ্ি;

পুরাতি

হমাির

সাইণ্কণ্ির

িয়স

নিধবারণ্যর েন্য

হরনেণ্েশি কোিণ্সণ্িশি সানিবনিণ্কণ্ির নিকল্প নেসাণ্ি আন্তেবানতক খোনতসম্পন্ন ও োতীয়
রােস্ব হিাণ্ র
ব অনুণ্মানদত পনরদশবি হকাম্পািীর (নপএসআই) প্রদি সিদ গ্রেযণ্ াগ্ে েইণ্ি।
৯০.১৮

৯০১৮.৩১

গ্োস নসনরি আমদানি নিনিদ্ধ।
নরভিভার ও নপস্তিসে সকি পযে এিিং এোনমনিউশি আণ্েয়াণ্ের অনুণ্মানদত ন িার কততবক
স্বরাে মিযািণ্য়র পূিবানুমনতক্রণ্ম আমদানিণ্ াগ্ে; হিসরকানর খাণ্তর েন্য নিনসনি িা

৯৩.০২

সকি এইচ এস হকা

নিধবানরত সিংস্থা িা িেনি নিণ্শি কততবক স্বরাে মিযািণ্য়র অিাপনি িা সুপানরণ্শর নভনিণ্ত
১(এক) নি এিনপনি নরভিভার িা নপস্তিসে ৫০ রাউন্ গুনি িা এোনমউনিশি এিিং ২২ হিার
রাইণ্িি িা ১২ হিার শিগ্াি িা িন্দুকসে ১০০ রাউন্

গুনি িা এোনমউনিশি িানযেে

মিযািণ্য়র অনুমনতক্রণ্ম আমদানি করা াইণ্ি।
এয়ারগ্াি আমদানি নিনিদ্ধ; তণ্ি স্বরাে মিযািণ্য়র পূিবানুমনতক্রণ্ম ক্রীিা ও শুনিিং লাণ্ি
িেিোণ্রর েন্য এয়ারগ্াি আমদানি করা াইণ্ি; স্বরাে মিযািণ্য়র পূিবানুমনতক্রণ্ম নিনিদ্ধ
৯৩.০৩ েইণ্ত ৯৩.০৫

সকি এইচ এস হকা

হিার িেতীত অন্যান্য আণ্েয়ােসে সকি পযে আণ্েয়াণ্ের অনুণ্মানদত ন িার কততবক
আমদানিণ্ াগ্ে; হিসরকানর খাণ্তর েন্য নিনসনি িা নিধবানরত সিংস্থা িা িেনি নিণ্শি কততবক
স্বরাে মিযািণ্য়র অিাপনি িা সুপানরণ্শর নভনিণ্ত িানযেে মিযািণ্য়র অনুমনতক্রণ্ম
আমদানি করা াইণ্ি।
(ক) এয়ারগ্াি এোনমউনিশি আমদানি নিনিদ্ধ; তণ্ি স্বরাে মিযািণ্য়র অিাপনি িা সুপানরণ্শর

৯৩.০৬

সকি এইচ এস হকা

নভনিণ্ত ক্রীিা ও শুনিিং লাণ্ি িেিোণ্রর েন্য এয়ারগ্াি এোনমউনিশি আমদানি করা াইণ্ি;
(খ) অন্যান্য এোনমউনিশি প্রনতরো মিযািয় কততবক আমদানিণ্ াগ্ে।

