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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

থথ ভন্ত্রণারয় 

বযন্তযীণ ম্পদ বফবাক 

 

[মূলয সাংদ াজন কর] 

 

প্রজ্ঞান 

তাবযঔঃ  ১৯ জ্চযষ্ঠ, ১৪২৩ ফঙ্গাব্দ / ০২ চনু, ২০১৬ বিষ্টাব্দ। 

 
এস.আর.ও. নাং-১৭৬-আইন/২০১৬/৭৫২-মূসক।- ভূরয ংযমাচন ওয 

অআন, ১৯৯১ (১৯৯১ যনয ২২ নং অআন) এয ধাযা ১৪ এয উ-ধাযা (১) এ প্রদত্ত 

ক্ষভতাফযর যওায বনযে বফধৃত   

(ও) টেবফর-১ এয ওরাভ (১)  (২) এ উবিবঔত Customs Act, 1969 (Act 

No. IV of 1969) এয First Schedule এয মথাক্রযভ, বযনাভা ংঔযা 
(Heading No.) এফং উাযদয াভঞ্জযূণথ নাভওযণ টওাড (H.S. Code) 

এয অতাধীন ওরাভ (৩) এ ফবণথত ণযভূযও অভদাবন মথাযয়; 

(ঔ) টেবফর-২ এয ওরাভ (১)  (২) এ উবিবঔত  Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এয First Schedule এয মথাক্রযভ, বযনাভা ংঔযা 
(Heading No.) এফং উাযদয াভঞ্জযূণথ নাভওযণ টওাড (H.S. Code) 

এয অতাধীন ওরাভ (৩) এ ফবণথত ণযভূযও অভদাবন  উৎাদন 

মথাযয়; 

(ক) টেবফর-৩ এয ওরাভ (১)  (২) এ উবিবঔত  Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এয First Schedule এয মথাক্রযভ, বযনাভা ংঔযা 
(Heading No.) এফং উাযদয াভঞ্জযূণথ নাভওযণ টওাড (H.S. Code) 

এয অতাধীন ওরাভ (৩) এ ফবণথত ণযভূযও উৎাদন মথাযয়;  

(খ) টেবফর-৪ এয ওরাভ (১)   (২ ) এ উবিবঔত  মথাক্রযভ , 

বযনাভা ংঔযা টফায টওাড এয বফযীযত ওরাভ (৩) এ ফবণথত টফা 
প্রদানওাযী ওতৃথ ও প্রদত্ত ভূরয ংযমাচন ওয অযযাযমাকয টফাযও; এফং 

(গ) টেবফর-৫ এয ওরাভ (১)  (২) এ উবিবঔত  Customs Act, 1969 

(Act No. IV of 1969) এয First Schedule এয মথাক্রযভ, বযনাভা ংঔযা 
(Heading No.) এফং উাযদয াভঞ্জযূণথ নাভওযণ টওাড (H.S. Code) 

এয অতাধীন ওরাভ (৩) এ ফবণথত ণযভূযও ফযফায়ী মথাযয়   
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 উাযদয উয অযযাণীয় ভুদয় ভূরয ংযমাচন ওয আযত ফযাবত প্রদান 

ওবযর, মথা:- 
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টেববল-১ 

(আমোবন  যায়) 

বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড  

(H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of Goods) 

(১) (২) (৩) 

03.06 0306.21.10 Rock lobster and other sea craw fish (Palinurus 

spp., panulirus spp., jasus spp.) Live Pona 

 0306.22.10 Lobsters (Homarus spp.) Live Pona 

 0306.24.10 Crabs Live Pona  

 0306.25.10 Norway lobsters (Nephrops norvegicus) Live 

Pona 

 0306.26.10 Cold-water shrimps and prawns (Pendalus spp., 

Crangon crangon) Live Pona 

 0306.27.10 Other shrimps and prawns, Live Pona 

 0306.29.10 Other, including flours, meals and pellets of 

crustaceans, fit for human consumption Live 

Pona 

07.09 0709.99.90 Other: Sweet corn  

07.12 0712.90.10 Other vegetables; mixtures of vegetables: Sweet 

corn  

10.05 1005.10.10 

 

Maize Seed (ফীচ বাযফ যপ্তাবনওাযও টদযয 

প্রতযয়ন প্রদাযনয যতথ ) 

 1005.10.90 Other 

10.07 1007.10.10 

 

Sorghum Seed (ফীচ বাযফ যপ্তাবনওাযও টদযয 

প্রতযয়ন ত্র প্রদাযনয যতথ ) 

 1007.10.90 Other 

12.09 1209.10.00 Sugar beet seed of a kind used for sowing  

25.03 2503.00.00 যও ারপায 

25.10 2510.20.00 যও পযপে 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড  

(H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of Goods) 

(১) (২) (৩) 

25.20 2520.10.10 Gypsum, imported as fertilizer 

26.01 2601.11.00 Iron Ore 

 2601.12.00  

 2601.20.00  

26.02 2602.00.00 Manganese ores and concentrates, including 

ferruginous manganese ores and concentrates 

with a manganese content of 20% or more, 

calculated on the dry weight. 

27.11 2711.12.00 

2711.13.00 
এর ব কযা 

27.13 2713.20.10 Petroleum Bitumen In Drum 

 2713.20.90 Petroleum Bitumen In Bulk 

28.18 2818.20.00 Aluminium Oxide, other than artificial 

corundum 

28.21 2821.10.00 Iron oxides and hydroxides 

28.33 2833.21.00 Magnesium Sulphates (Fertilizer)- 

 2833.29.10 Zinc Sulphates (Fertilizer) 

 2833.29.90 টপযা ারযপে 

28.40 2840.19.00 Disodium Tetraborates (Fertilizer) 

 2840.20.10 Solubor boron 

28.43 2843.90.00 Ciplatin BP, Oxaliplatin BP, Carboplatin BP 

29.21 2921.21.10 Zinc salts as fertilizer 

29.33 ংবিষ্ট 

এআঘ.এ. টওাড 

5-Fluorouracil BP, Methotrexate BP, 

Capecitabine USP 

29.33 2933.91.00 Temozolomide INN, Anastrozole USP, 

Erlotinib HCI INN 

29.34 2934.91.00 Gemcitabine HCI USP 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড  

(H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of Goods) 

(১) (২) (৩) 

 2934.99.90 Iphosphamide BP, Cyclophosphamide BP 

29.37 2937.12.00 Insulin and its salts  

 2937.23.10 Desogestrel ethinyloestradiol and lynestrenal 

29.38 2938.90.00 Etoposide BP 

29.39 ংবিষ্ট 

এআঘ.এ. টওাড 

Vincristine Sulfate USP  

29.41 ংবিষ্ট 

এআঘ.এ. টওাড 

Doxorubicin HCL USP 

29.42 ংবিষ্ট 

এআঘ.এ. টওাড 

Paclitex USP, Docetaxel USP 

 2942.00.10 Simeprevir sodium, Lepipasvir, Sofobuvir, 

Ombitasvir, Partitaprevir, Ritonavir, Dasabuvir 

30.01 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

Glands and other organs for organotherapeutic 

uses, dried, whether or not powdered; extracts of 

glands or other organs or of their secretions for 

organotherapeutic uses; heprain and its salts; 

other human or animal substances prepared for 

therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere 

specified or included. 

30.02 

 

30.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

3002.10.00 

3002.90.00 

3003.10.00 

3003.20.00 

3003.31.00 

3003.39.10 

 3003.39.90 

3003.40.10 

3003.40.90 

3003.90.91 

3003.90.99 

ভযাযরবযয়া বনযযাধও, মক্ষ্মা বনযযাধও, ওযান্সায 

বনযযাধও, কুষ্ঠযযাক বনযযাধও লধভূ, 
এবিফাযয়াটিও, টঙযা (sera) েবিন  

ওাবডথ বাকুরায লধভূ, এবি টাটিও, এবি 

টাটিও এনযপাযরাযাবথ (encephalo-pathy); 

নযানয; টাবভযাবথও, ফাযয়াযওবভও  

াআযওাট্রবও লধভূ ( শুধুভাত্র ফু্লযপনাবচন 

টডওাযনাযয়ে, ফু্লযপনবথওর টডওাযনাযয়ে, 

টলাযপনবথওর  টডওাযনাযয়ে); এনাযথটিও, 

াধাযণ  টরাওার, আথায এনাযথটিও 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড  

(H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of Goods) 

(১) (২) (৩) 

30.04 3004.10.00 

3004.20.10 

3004.20.90 

3004.31.00 

3004.32.00 

3004.39.10 

3004.39.90 

3004.40.10 

3004.40.90 

3004.50.00 

3004.90.20 

বফব/আউএব, আথাআর টলাযাআড বফব, 

ুওাযভথবরয়া টরাভাআড/ টফ্লাযাআড, থাআযিন 

টাবডয়াভ চাআযরাযওআন/ বরযডাযওআন / 

বরগুযওআন, এডযযনাবরনমুক্ত উও ফা না উও, 

টপ্রাযওআন াআযরাযলাযাআড, এডযযনাবরন মুক্ত উও 

ফা না উও, ওাআোভাআন াআযরাযলাযাআড, বওডনী 
টযাযকয ডায়াবরব ফু্লআড এফং বওডনী ংযমাচযনয 

চনয াআযলাবযন লধ; 

30.04 3004.90.91 ভযাযরবযয়া বনযযাধও, মক্ষা বনযযাধও, ওযান্সায 

বনযযাধও, কুষ্ঠযযাক বনযযাধও, ওাবডথ বাকুরায, 

এবিযাটিও এনযপাযরাযাবথও 

(encephalopathy) লধ এফং বওডনী ডায়াবরব 

বরউন, Drugs for Thalassaemia 

30.06 ংবিষ্ট 

এআঘ,এ,টওাড 

Sterile surgical catgut, surgical suture 

32.15 3215.90.10 ওবম্পউোয বপ্রিাযয ফযফামথ আংও টচে, বযবপর 

বওেস্ 

35.07 3507.90.10 Streptokinase 

38.10 3810.90.10 Welding fluxes for LPG (টদীয় এরববচ 

ববরন্ডায উৎাদনওাযী প্রবতষ্ঠান ওতৃথ ও শুধুভাত্র 

এরববচ ববরন্ডায উৎাদযনয ওাাঁঘাভার 

অভদাবনয টক্ষযত্র প্রযমাচয, এআ ুবফধা ৩০ চনু, 

২০১৭ মথন্ত ফরফৎ থাবওযফ)  

39.07 3907.60.10 Poly ethylene terephthalate (imported by VAT 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড  

(H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of Goods) 

(১) (২) (৩) 

registered textile yarn manufacturer) 

39.14 3914.00.00 Ion-exchangers based on polymers of 39.01 to 

39.13, in primary froms 

39.16 3916.90.20 Fibre re-inforced polymer (FRP) sticks and 

profile shapes 

39.17 3917.29.10 Other: hoses for gas cylinder 

39.21 3921.90.10 Vulcanised fibre sheet imported in pre punched, 

cut to size shape for the manufacture of sliver 

cans; plastic film metalised yarn grade imported 

by VAT registered metalized yarn (flat or round) 

manufacturing industry 

40.16 4016.99.20 Rubber bearing 

44.21 4421.90.10 ভযাঘ বিি 

47.01 

আযত 

47.06 

ংবিষ্ট 

এআঘ,এ,টওাড 

Pulp  

47.07 ংবিষ্ট 

এআঘ,এ,টওাড  

Waste and scrap paper (বনউচবপ্রণ্ট উৎাদনওাযী 
প্রবতষ্ঠান ওতৃথ ও অভদাবনয টক্ষযত্র)  

49.01 4901.99.20 Text books for primary and secondary education 

52.02 5202.99.10 Cotton waste 

54.03 5403.31.00 Other yarn, single of viscose rayon, untwisted or 

with a twist not exceeding 120 turns per metre 

55.01 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

Synthetic filament tow (acrylic or mod acrylic) 

imported by VAT Registered Synthetic staple 

fibre manufacturer. 

71.02 7102.21.00 Unworked or simply sawn, cleaved or bruted. 

71.08 7108.13.00 Gold bullion  

72.01 7201.10.00 Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or 

less of phosphorus 

 7201.20.00 Non-alloy pig iron containing by weight more 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড  

(H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of Goods) 

(১) (২) (৩) 

than 0.5% of phosphorus 

 7201.50.00 Alloy pig iron; spiegeleisen 

72.03 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

স্পঞ্জ অয়যন 

72.04 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

বয-টযাযরফর  টভযেফর স্ক্র্যা 

72.05 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

Powder of pig-iron or steel 

72.06 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

Iron and non-alloy steel in ingots or other 

primary forms 

84.07 8407.10.00 Aircraft Engine 

84.21 8421.29.20 Haemodialyser (Artificial Kidney) 

 8421.39.30 Leucocyte filter 

84.30 8430.61.10 Sand/Vibro compaction 

 8430.61.20 Jet/Cement grouting 

 8430.61.30 Soil anchoring/Grounting apparatus 

84.34 8434.20.00 টডআযী টভবনাযী  

84.36 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

Other agricultural, horticultural, forestry, 

poultry-keeping or bee-keeping machinery, 

including germination plant fitted with 

mechanical or thermal equipment, poultry 

incubator and brooders  

84.44 8444.00.00 Machines for extruding, drawing, texturing or 

cutting man-made textile materials 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড  

(H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of Goods) 

(১) (২) (৩) 

84.45 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

Machines for preparing textile fibres; spinning, 

doubling or twisting machines and other 

machinery for producing textile yarns, textile 

reeling or winding (including weft-winding) 

machines and machines for preparing textile 

yarns for use on the machines of heading No 

84.46, or 84.47. 

84.46 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

Weaving machines (looms) 

84.47 ওর  

এআঘ,এ, টওাড 

Knitting machines, stitch-bonding machines and 

machines for making gimped yarn, tulle, lace, 

embroidery, trimmings, braid or net and 

machines for tufting 

84.81 8481.40.11 Safety or relief valve for LPG (টদীয় এরববচ 

ববরন্ডায উৎাদনওাযী প্রবতষ্ঠান ওতৃথ ও শুধুভাত্র 

এরববচ ববরন্ডায উৎাদযনয ওাাঁঘাভার 

অভদাবনয টক্ষযত্র প্রযমাচয, এআ ুবফধা ৩০ চনু, 

২০১৭ মথন্ত ফরফৎ থাবওযফ)   

84.81 8481.40.90 Safety or relief valves having inner diameter 

exceeding 1 inch 

85.01 ংবিষ্ট 

এআঘ,এ,টওাড 

পযো টবাোবয়ও টচনাযযেয    

85.17 8517.61.00 

8517.62.10 

8517.62.20 

Telecom Sector এয মন্ত্রাবত 

 8517.62.40 Grandmaster clock; modulator; multiplexer; 

optical fibre platform  

85.23 8523.29.12 

8523.49.21 

Database, operating systems, development tools 

Database, operating systems, development tools 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড  

(H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of Goods) 

(১) (২) (৩) 

85.25 8525.50.90 

8525.60.90 

Telecom Sector এয মন্ত্রাবত 

85.27 8527.12.00 েু-আন-য়ান ( মূ্পণথ জ্তযী ফস্থায়) [ টওফরভাত্র 

বফদযভান মাত্রী ( মথেও) ফযাযকচ ( অভদাবন) 

বফবধভারা এয অতায় অভদাবনয টক্ষযত্র প্রযমাচয] 

87.02 8702.10.50 বযওবড  ফা  

 8702.90.11 বএনবচ ঘাবরত ডাফর টডওায 

 8702.90.51 বএনবচ ঘাবরত ৪০ ফা তদরু্ধ্থ ীযেয বযওবড ফা 

87.05 8705.90.10 Truck mounted CPT  

87.06 8706.00.21 ডাফর টডওায এয আবঞ্জন টঘব  

 8706.00.22 ৪০ ফা তদরু্ধ্থ ীযেয ফা এয আবঞ্জন টঘব 

 8706.00.23 রাআবায নুর্ধ্থ ১৫ অন বফবষ্ট াফবরও 

ওযাবযয়ায এয আবঞ্জন টঘব 

 8706.00.24 Chassis fitted with engine for the motor vehicles 

of Heading 87.02 in CKD Condition 

 8706.00.29 ৮৭.০২ টবডংবুক্ত নযানয ফাযনয আবঞ্জন 
টঘব 

87.13 8713.10.00 Carriages for disabled persons not machanically 

propelled (Wheel chair) 

88.02 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

ওর ণয 

88.03 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

Aircraft Parts 

89.08 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

ব পয স্ক্র্যা 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড  

(H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of Goods) 

(১) (২) (৩) 

90.14 9014.80.10 Accelerometer 

90.15 9015.80.10 Seismometer 

90.18 9018.39.20 Insulin pen / Insulin cartridge   

90.21 9021.29.00 Other 

 9021.31.00 Artificial joints 

 9021.39.00 Other 

90.24 9024.80.10 Shake table/CPT with seismic probe machine 

90.32 9032.81.00 Regulator for gas cylinder 

91.01 

 

 

 

9101.19.10 

9101.29.10 

9101.91.10 

9101.99.10 

Watches specially designed for the used of the 

blind 

91.02 9102.11.10 

9102.19.10 

9102.21.10 

9102.29.10 

9102.91.10 

9102.99.10 

94.02 9402.90.10 াাতার মযা। 

 

টেববল-২ 

(আমোবন ও উৎােন  যায়) 

বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড 

(H.S Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড 

(H.S Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 

07.01 0701.10.10 অর ু ফীচ ( ফীচ বাযফ যপ্তাবনওাযও টদযয 

ংবিষ্ট  ওতৃথ যক্ষয প্রতযয়নত্র প্রদাযনয 

যতথ ) 

08.04 0804.10.19 

0804.10.29 

টঔচযু, তাচা ফা শুওযনা ( ২.৫ টওবচ মথন্ত টভাড়ও ফা 
টিনচাত ফযতীত) 

09.04 0904.21.90 শুওনা ভবযঘ 

10.01 1001.11.10 

1001.91.10 
কভ ফীচ ( ফীচ বাযফ যপ্তাবনওাযও টদযয 

ংবিষ্ট  ওতৃথ যক্ষয প্রতযয়নত্র প্রদাযনয 

যতথ ) 
10.06 1006.10.10 

1006.10.90 

1006.20.00 

1006.30.00 

1006.40.00 

ওর প্রওায ঘাউর, ওর প্রওায ধান ফীচ (ফীচ বাযফ 

যপ্তাবনওাযও টদযয ংবিষ্ট  ওতৃথ যক্ষয 

প্রতযয়নত্র দাবঔর ওযায যতথ , যাযওেচাত উও ফা না 
উও) 

11.01 1101.00.10 কভ এয ভয়দা ফা অো (২.৫ টওবচ মথন্ত) 

 1101.00.90 কভ এয ভয়দা ফা অো (২.৫ টওবচয উযর্ধ্থ ফাযে) 

11.02 ংবি
ষ্ট  

এআঘ,এ,টওা
ড 

কভ ফা টভবরন ফযতীত নযানয যণযয ভয়দা ফা অো 

12.08 1208.10.00 Full fat soyabean 

15.14 1514.11.00 

1514.19.00 
বযলায জ্তর 

23.01 2301.10.10 

2301.10.90 
ভাং ফা ভাংযয ফযচথ যয গুড়া, কু্ষদ্র দানাওৃত ঔাফায, 

কবরত ঘবফথ, কাদ 

 2301.20.10 

2301.20.90 
Animal feed বাযফ ফযফামথ ওঠিন টঔারমুক্ত চরচ 

প্রাণীয ( টমভন, ওাাঁওড়া) ফা নযানয চরচ যভরুদন্ডী 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড 

(H.S Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 

 প্রাণীয গুড়া ঔাফায  টযরে 

23.02 ওর  

এআঘ,এ 

টওাড 

দানাদায য়া ফা না য়া বনবফথযযল ঘারুবন, টলা ফা 
নয টওান বাযফ প্রাপ্ত বুট্টা, কভ, নযানয ববযয়ার  

জ্তর চাতীয় উবিযদয বূবল, তুল, ফা নয টওান 

ফবষ্টাং 

23.03 2303.10.00 টেতায ফা ভচাতীয় উৎাদযনয ফবষ্ট 

23.04 2304.00.00 দানাদায ফা গুড়া য়া ফা না য়া বনবফথযযল য়াবফন 

আযত জ্তর বনষ্কাযনয ভয় প্রাপ্ত জ্ঔর ফা নযানয ওঠিন 

ফবষ্ট 

23.05 2305.00.00 দানাদায ফা গুড়া য়া ফা না য়া বনবফথযযল ঘীনা 
ফাদাভ আযত জ্তর বনষ্কাযনয ভয় প্রাপ্ত জ্ঔর ফা নযানয 
ওঠিন ফবষ্ট 

23.06 2306.10.00 দানাদায ফা গুড়া য়া ফা না য়া বনবফথযযল তুরা ফীচ 

আযত জ্তর বনষ্কাযনয ভয় প্রাপ্ত জ্ঔর ফা নযানয ওঠিন 

ফবষ্ট ( টবডং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এয অতাবুক্ত  

এওআ চাতীয় ণয ফযতীত) 

 2306.20.00 দানাদায ফা গুড়া য়া ফা না য়া বনবফথযযল বতলী 
ফীচ আযত জ্তর বনষ্কাযনয ভয় প্রাপ্ত জ্ঔর ফা নযানয 
ওঠিন ফবষ্ট ( টবডং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এয 

অতাবুক্ত এওআ চাতীয় ণয ফযতীত) 

 2306.30.00 দানাদায ফা গুড়া য়া ফা না য়া বনবফথযযল ূমথভুঔীয 

ফীচ  আযত জ্তর বনষ্কাযনয ভয় প্রাপ্ত জ্ঔর ফা নযানয 
ওঠিন ফবষ্ট ( টবডং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এয 

অতাবুক্ত এওআ চাতীয় ণয ফযতীত) 

 2306.41.00 

2306.49.00 

দানাদায ফা গুড়া য়া ফা না য়া বনবফথযযল বযলা ফা 
টওারচা ফীচ আযত জ্তর বনষ্কাযনয ভয় প্রাপ্ত জ্ঔর ফা 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড 

(H.S Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 

নযানয ওঠিন ফবষ্ট ( টবডং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এয 

অতাবুক্ত  এওআ চাতীয় ণয ফযতীত) 

 2306.60.00 াভ নাে ফা ওাযণথর এয জ্ঔর  নযানয ফবষ্ট 

 2306.90.00 দানাদায ফা গুড়া য়া ফা না য়া বনবফথযযল নযানয 
ফীচ আযত জ্তর বনষ্কাযনয ভয় প্রাপ্ত জ্ঔর ফা নযানয 
ওঠিন ফবষ্ট ( টবডং ২৩.০৪  ২৩.০৫ এয 

অতাবুক্ত এওআ চাতীয় ণয & Maize (corn) germ 

ফযতীত) 

23.08 2308.00.00 Vegetable materials and vegetable waste, vegetable 

residues and by-products, whether or not in the form 

of pellets, of a kind used in animal feeding, not 

elsewhere specified or included 

23.09 2309.90.10 Poultry/Dairy/Fish feed 

শু ঔাযদযয ুবষ্ট বপ্রবভি 

 2309.90.90 নযানয 

28.21 2821.10.00 Iron oxides and hydroxides 

29.22 2922.41.00 রাআবন এফং আায এস্টাযভূ; আায রফণভূ 

29.23 2923.10.00 টওাবরন (Choline) এফং আায রফণভূ 

29.30 2930.40.00 বভবথনাআন (Methionine)  

30.02 3002.20.00 বযাওবন্স পয বউভযান 

টভবডবন  

(অভদাবন নীবত 

অযদযয তথ  
বযারন াযযক্ষ)  3002.30.00 বযাওবন্স পয টবযেবযনাবয 

টভবডবন  

30.02     

30.03    

30.04   

30.06 

ংবি
ষ্ট  

এআঘ,এ,টওা
ড 

ওর প্রওায চন্ম বনযযাধও  Insulin (আনুবরন) 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড 

(H.S Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 

 

30.06 3006.50.00 First-aid boxes and kits  

31.01 

আযত 

31.05 

ওর 

এআঘ,এ,টওা
ড 

ওর প্রওায ায    

38.08 ংবি
ষ্ট  

এআঘ,এ,টওা
ড 

ওৃবলওাযমথ ফযফামথ আনযওটিাআড, পাংবকাআড, 

াযবফাআড, এবনেস্প্রাউটিং টপ্রাডাক্ট, প্লাি টরাথ 

টযগুযরেয, বডআনযপওেযাি এফং ওৃবলওাযচ 

ফযফাযযমাকয নুরূ নযানয ণযাবদ  ওাাঁঘাভার 

40.14 4014.10.00 Sheath Contraceptives (ওনডভ) 

41.04        

আযত        

41.07 

ংবি
ষ্ট  

এআঘ,এ,টওা
ড 

বওল্ড  যয়ে ব্লু ঘাভড়া 

44.04     

44.06       

44.07 

ংবি
ষ্ট  

এআঘ,এ,টওা
ড 

ওর প্রওায টঘযাআ ওাঠ 

49.01       

49.02   

49.03  

ংবি
ষ্ট  

এআঘ,এ,টওা
ড 

ুস্তও, ুবস্তওা, ংফাদত্র, বত্রওা, াভবয়ওী 
 

55.03 5503.11.00 

5503.19.00 
 

 

 

বরস্টায স্টযার পাআফায, নাআরন স্টযার পাআফায, 

এবক্রবরও স্টযার পাআফায, ভডাবক্রবরও স্টযার পাআফায 

 5503.20.00 

 5503.30.00 

55.06 5506.10.00 

 5506.20.00 

 5506.30.00 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড 

(H.S Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 

73.21 7321.12.00 টওযযাবন ঘুরা  

84.24 8424.10.00 Fire Eextinguisher 

84.24 8424.81.10 

8424.81.90 

8424.89.00 
ওৃবল ওাযমথ ফযফামথ ওর প্রওায টস্প্রয়ায 

84.32 8432.80.00 Power Tiller 

84.71 ওর 

এআঘ,এ,টওা
ড 

ওবম্পউোয  তায আউবনেভূ  এফং অনুলবঙ্গও 

মন্ত্রাবত 

84.73 8473.30.00 ওবম্পউোয  তায আউবনেভূ  এফং অনুলবঙ্গও 

মন্ত্রাবত 

84.79 ংবি
ষ্ট  

এআঘ,এ,টওা
ড 

Aerator used in pisiculture 

85.17 8517.62.30 ওবম্পউোয ভযডভ 

85.23 8523.29.12 

8523.49.20 
Software 

85.28 8528.41.00 
Computer monitor size not exceeding 19 inch 

 8528.51.10 

85.41 8541.40.10 Photovoltic cells, whether or not assembled in 

modules or made up into panels. 

87.01 ংবি
ষ্ট  

এআঘ,এ,টওা
ড 

Tractor (prime mover ফযতীত) 

90.18 9018.32.00 

9018.39.90 

Fistula needles, Needles, Catheters, Cannulae and the 

like: Tubular metal needles and needles for sutures. 

 9018.90.30 Other instruments and appliances: Angiographic 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ 

টকাড 

(H.S Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 

Catheter wire, Guidy Catheter wire, Sheath, Baloons, 

Stents. 

 9018.90.90 Other  

90.19 9019.20.10 Oxygen therapy and artificial respiration apparatus, 

including heart/lung resuscitation units 

90.21 9021.40.00 Hearing aids, excluding parts and accessories 

90.21 9021.50.00 Pacemaker for stimulating heart muscles 

 9021.90.10 ােথ  বাল্ব 

94.05 9405.40.10 Shadowless operation lamps 

94.05 9405.50.10 াবযযওন ফাবত 

96.09 9609.10.00 ওাঠ টবন্সর 

96.12 9612.10.10 ওবম্পউোয বপ্রণ্টায বযফন। 

 

টেববল-৩ 

(উৎােন  যায়) 

বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ  

টকাড (H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
   

02.01 আযত 

02.10 মথন্ত   

ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

টদয উৎাবদত ওর প্রওায টবাচয ওাাঁঘা ভাং 

(যাযওেওৃত উও ফা না উও) 

03.01 আযত 

03.07 মথন্ত 

ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

টদয উৎাবদত ওর প্রওায টবাচয ওাাঁঘা ভাঙ 

(যাযওেওৃত উও ফা না উও) 

04.01 

04.03 

04.04 

ংবিল
 ্ ে  

যাযওেওৃত তযর দধু, বনয, ভাঠা 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ  

টকাড (H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
   

04.06 এআঘ,এ,টওাড 

 

06.03 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

 

পুযরয টতাড়া জ্তযী ফা রংওযযণয উযমাকী 
পুর এফং পুযরয ওবর, তাচা, শুওনা, যং ওযা, 
বিঘ, বযুণথ ফা নযবাযফ প্রস্ত্ত্ততওৃত   

06.04 

ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

 

পুযরয টতাড়া জ্তযী ফা রংওযযণয উযমাকী, 
তাচা, শুওনা, যং ওযা, বিঘ, বযুণথ ফা 
নযবাযফ প্রস্তুতওৃত াতা, াঔা এফং উবিযদয 

নযানয ং, পুর থফা পুযরয ওবর এফং খা, 

যারা এফং জ্ফার ঙত্রাও ফযতীত  

07.01 আযত 

07.14 মথন্ত 

ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

 

টদয উৎাবদত ওর প্রওায বাঁয়াচ, যুন, 

াওবি টওান অওৃবত, প্রওৃবত  গুনকত 

বযফতথ ন ফযবতত ( যাযওেওৃত উও ফা না 
উও) 

08.01  

 

 

 

 

 

0801.11.90 

0801.12.90 

0801.19.90 

0801.21.90 

0801.22.90 

0801.31.90 

0801.32.90 

নাবযযওর, রাবচর ফাদাভ এফং ওাচ ু ফাদাভ, 

তাচা থফা শুওযনা, টঔার ফা অফযণ 

ঙাড়াযনা উও ফা না উও ( ২.৫ টওবচ মথন্ত 

টভাড়ও ফা টিনচাত ফযতীত) 

   

08.02 0802.11.90 

0802.12.90 

0802.21.90 

0802.22.90 

0802.31.90 

0802.32.90 

0802.41.90 

0802.42.90 

0802.51.90 

0802.52.90 

নযানয ফাদাভ, ুাযী, তাচা থফা শুওযনা, 
টঔার ফা অফযণ ঙাড়াযনা উও ফা না উও 

(২.৫ টওবচ মথন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত ফযতীত) 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ  

টকাড (H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
   

0802.61.90 

0802.62.90 

0802.70.90 

0802.80.90 

0802.90.19 

0802.90.99 

08.03 0803.10.90 

0803.90.90 
ওর প্রওায ওরা, তাচা ফা শুওযনা (২.৫ টওবচ 

মথন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত ফযতীত)  

08.04 0804.20.19 

0804.20.29 

0804.30.90 

0804.40.90 

0804.50.19 

0804.50.29 

0804.50.39 

ডুভুয, অনায, যাযবাওযাযডা, টয়াযা, অভ 

এফং কাফ, তাচা ফা শুওযনা ( ২.৫ টওবচ মথন্ত 

টভাড়ও ফা টিনচাত ফযতীত) 

08.05 0805.10.90 

0805.20.90 

0805.40.90 

0805.50.90 

0805.90.19 

0805.90.29 

টরফুচাত পর, তাচা থফা শুওযনা (২.৫ টওবচ 

মথন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত ফযতীত) 

08.06 0806.10.90 

0806.20.90 
অঙ্গযু, তাচা থফা শুওযনা ( ২.৫ টওবচ মথন্ত 

টভাড়ও ফা টিনচাত ফযতীত) 

08.07 0807.11.90 

0807.19.90 

0807.20.90 

তযভুচ চাতীয় পর ( তযভুচ) এফং টাঁয, 

তাচা ( ২.৫ টওবচ মথন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত 

ফযতীত) 

 

08.08 0808.10.90 

0808.30.90 

0808.40.90 

অযর, নাাবত এফং টওাআন্স (Quinces), তাচা 
(২.৫ টওবচ মথন্ত টভাড়ও ফা টিনচাত ফযতীত)  

08.09 0809.10.90 

0809.21.90 
এবপ্রওে, টঘযী, ীঘ (নযাক্টাবযন ), প্লাভ এফং 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ  

টকাড (H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
   

0809.29.90 

0809.30.90 

0809.40.90 

টা, তাচা ( ২.৫ টওবচ মথন্ত টভাড়ও ফা 
টিনচাত ফযতীত) 

08.10 0810.10.90 

0810.20.90 

0810.30.90 

0810.40.90 

0810.50.90 

0810.60.90 

0810.70.90 

0810.90.90 

নযানয পর, তাচা (২.৫ টওবচ মথন্ত টভাড়ও ফা 
টিনচাত ফযতীত) 

09.04 

09.09 

09.10 

ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

টদয উৎাবদত ওর প্রওায ভবযঘ, অদা, 
ধবনয়া, রুদ (যাযওেওৃত উও ফা না উও) 

10.01 আযত 

10.08 মথন্ত 

ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

টদয উৎাবদত ওর প্রওায ঘাউর, কভ, বট্টা, 
(যাযওেওৃত উও ফা না উও) 

11.03 ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

ঘার, কভ  বুট্টায জ্তযী ুবচ 

15.07 

15.18 

ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

বযযাবধত য়াবফন টতর 

15.11 

15.18 

ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

বযযাবধত াভ যয়র 

15.12 1512.11.00 

1512.19.00 
Sunflower seeds oil (Crude and refined) 

15.15 1515.90.00 ঘাযরয কুড়ায টতর (Rice Bran Oil) 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ  

টকাড (H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
   

17.01 ওর 

এআঘ,এ,টওাড  

বঘবন  অাঁযঔয গুড় 

23.03 2303.20.00 বফযেয ভন্ড, বঘবন উৎাদন আযত প্রাপ্ত অযঔয 

টঙাফড়া ফা নযানয ফচথ য 

2303.30.00 টঘারাআ ফা াতন আযত প্রাপ্ত তরানী  ফচথ য 
24.01 ংবিষ্

ে  এআঘ,এ,টওাড 
প্রবক্রয়াচাত তাভাও 

25.01 2501.00.10 রফন, ওর ধযযনয 

27.11 2711.12.00 

2711.13.00 
এরব কযা ( টফাতর ফা ববরন্ডাযচাতওাযী 
ওতৃথ ও ফাে ক্রযয়য টক্ষযত্র) 

27.16 2716.00.00 বফদযুৎ  

28.33 2833.21.00 Magnesium Sulphates (Fertilizer) 

 2833.29.10 Zinc Sulphates (Fertilizer) 

 2833.29.90 টপযা ারযপে  

28.40 2840.19.00 Disodium Tetraborates (Fertilizer) 

29.36 ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

টপ্রাববোবভন  ববোবভন  

29.37 2937.12.00 Insulin and its salts  

30.02 

30.03 

30.04 

ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

ওযান্সায বনযযাধও লধ  বওডনী ডায়ারাআব 

বরউন  

বরবায বযযাব/টাোআটি ব বনযাভয়ওাযী 
লধ 

30.03 ংবিল টাবভযাবথও লধ 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ  

টকাড (H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
   

30.04  ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

 

 

35.07 3507.90.10 Streptokinase 

38.08 ংবিষ্ট   

এআঘ,এ,টওাড 
আাঁদযু ভাযায বফল 

38.24 ংবিষ্ট   

এআঘ,এ,টওাড 

বচাভ রাআ াআযরে (ায বট টফ ফযফাযযয 

চনয) 

39.02 ংবিষ্ট   

এআঘ,এ,টওাড 

প্লা বস্টও দানা ( প্লা বস্টও ফচথ য টথযও 

বয-াআবলং এয ভাধযযভ প্লা বস্টও দানা 
উৎাদযনয টক্ষযত্র ) 

39.24 ংবিষ্ট   

এআঘ,এ,টওাড 

প্লাবস্টযওয জ্তযী ( টভরাভাআন ফযতীত) থারা, 
ফান, টয়ারা, ফাটি, ভক, চক, গ্লা, বি 

টধায়ায চনয ফযফামথ চাবর, কাভরা, ফারবত, 

ঔাফায ঢাওায ঢাওবন, সু্কযরয ফাচ্চাযদয ফযফামথ 
াবনয টফাতর, ছুবড়  টিবপন ওযাবযয়ায, ফদনা, 
াফানদাবন, টফফী টি, টফড যান, টফফী 
ফাথোফ, ভরায টট্র, ঘাযয়য টট্র, ারাদ ওাটিং 
টফাডথ , বাঁবড় ফা েুর, বড য্  মাও, ভয়রায ছুবড়, 

যাযডর বফন, ডাস্ট যান, গ্লা স্টযান্ড, াতাঔা 
(প্লাবস্টযওয জ্তযী অফাফত্র ফযতীত)   

40.01 ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ, টওাড 

টরযেি (Latex) ( প্রাথবভও তযর ফস্থায়)  

অযএএ 

48.01 4801.00.00 বনউচবপ্রি (টযার থফা ীে অওাযয) (তথয  

প্রওানা বধদপ্তয প্রদত্ত প্রাযতায বববত্তযত 

ংফাদত্র বল্প ওতৃথ ও ক্রযয়য টক্ষযত্র) 

50.04 5004.00.00 টযভ ুতা 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ  

টকাড (H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
   

52.02 5202.99.10 Cotton waste 

52.08 আযত 

52.12 

ওর 

এআঘ.এ.টওাড 

ওেন টর টপবরওস্, ওর ধযযণয 

53.03 

53.07 

53.10 

56.01 

56.02 

56.06 

56.07 

56.08 

57.01 

57.02 

57.03 

57.04 

57.05 

58.01 

58.02 

58.03 

63.05 

 

 

 

 

 

 

ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

 

 

 

 

 

 

ােচাত ণয 

54.01 আযত 

55.16 

ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

স্তঘাবরত রুযভ ( ায়ায রুভ ফযতীত) ওৃবত্রভ 

অাঁ  ুতায জ্তযী টপবরি 

68.02 ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

ওঠিন  বরা  (ভধযাড়া  ওঠিন  

বরা  প্রওল্প  যত  

উযত্তারযনয  টক্ষযত্র ) 

68.10 ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

Hollow concrete block 

73.11 ওর 

এআঘ,এ,টওাড 

Containers for compressed or liquefied gas, of 

iron or steel (LPG Cylinder) (এই সবুবধা ৩০ 

জনু, ২০১৭ মথন্ত বলবৎ থাবকদব) 

73.23 7323.91.00 পাউন্ড্রী এফং আবঞ্জবনয়াবযং বযল্প উৎাবদত 

ওড়াআ, তায়া 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ  

টকাড (H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
   

73.26 7326.90.90 পাউন্ড্রী এফং আবঞ্জবনয়াবযং বযল্প উৎাবদত 

চাযরয ওাঠি 

 

76.15 ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

এযারুবভবনয়াভ  এনাযভযরয জ্তযী বওযঘন ফা 
নযানয কৃস্থারীয জ্তচত্র, যাবনোযী য়যায 

এফং মন্ত্রাং ( ওর ধযযনয ননবস্টও 

বওযঘনয়যায  ননবস্টও জ্তচত্র এফং 
উাযদয মন্ত্রাং ফযতীত) 

82.01 8201.10.00 পাউন্ড্রী এফং আবঞ্জবনয়াবযং বযল্প উৎাবদত 

টওাদার এফং টফরঘা 

84.09 ংবিল
 ্ ে   

এআঘ,এ,টওাড 

টঘ াম্প আবঞ্জযনয মন্ত্রাং এফং বপবং ট্ররায 

আবঞ্জযনয মন্ত্রাং 

84.13 ংবিল
 ্ ে   

এআঘ,এ,টওাড 

পাউন্ড্রী এফং আবঞ্জবনয়াবযং বযল্প উৎাবদত টঘ 

াম্প  উায মন্ত্রাং 

84.14 8414.20.00 

8414.90.90 
পাউন্ড্রী এফং আবঞ্জবনয়াবযং বযল্প উৎাবদত 

স্তঘাবরত টিউফ যয়র  উায মন্ত্রাং 

84.21 8421.29.20 Haemodialyzer (Artificial Kidney) 

84.34 8434.20.00 টডআযী টভবনাযী  

84.23 8423.90.00 পাউন্ড্রী এফং আবঞ্জবনয়াবযং বযল্প উৎাবদত 

ফােঔাযা 

84.33 8433.52.00 Thresher machine 

84.36 8439.99.00 U.S.G. Applicator 

84.37 8437.80.10 পাউন্ড্রী এফং আবঞ্জবনয়াবযং বযল্প উৎাবদত যাআ 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ  

টকাড (H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
   

8437.80.90 রায এফং হুআে ক্রাায 

 8437.90.10 

8437.90.90 
পাউন্ড্রী এফং আবঞ্জবনয়াবযং বযল্প উৎাবদত যাআ 

রাযযয    চারী, টিড  ফােভ এফং হুআে  

ক্রাাযযয  মন্ত্রাং  

84.48 ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

টেিোআর  চেু বভযরয ঔুঘযা মন্ত্রাং 

84.69 ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

ফাংরা, ফাংরা-আংযযচী টদাবাবলও োআ যাআোয 

টভবন 

84.87 8487.90.00 Jute Fiber Separator  

85.07 ংবিল
 ্ ে  

এআঘ,এ,টওাড 

Solar Battery (60 ampere ch©šÍ) [IDCOL 

wbewÜZ †mvjvi c¨v‡bj Drcv`bKvix

cÖwZôvbKZ©„Ke¨vUvixµ‡qi‡ÿ‡Î] 

87.06 8706.00.22 ৪০ ( ঘবি) ফা তযতাবধও মাবত্রয অন বফবষ্ট 

ফা (Buses for having seating capacity of 40 

or more) 
87.13 8713.10.00 Carriages for disabled persons not 

machanically propelled (Wheel chair) 

87.16 8716.39.00 ণয বযফনওাযী টট্রআরায 

8706.00.29 নযানয (Others) 

90.18 9018.39.20 Insulin pen / Insulin cartridge 
90.21 9021.31.00 Artificial joint 
91.01 

 

 

 

9101.19.10 

9101.29.10 

9101.91.10 

9101.99.10 

 

91.02 9102.11.10 

9102.19.10 

9102.21.10 

9102.29.10 

9102.91.10 

Watches specially designed for the used of the 

blind 
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বশরনামা 
সাংখ্যা 

(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ  

টকাড (H. S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 
   

9102.99.10 

94.02 9402.90.10 াাতার মযা 
94.05 9405.91.00 যাবযযওন ফাবতযত ফযফামথ বঘভনী 
96.08 9608.10.00 ফর যয়ি টন 

 

টেববল-৪ 

(টসবা  যায়) 

বশরনা
মা 

সাংখ্যা 

টসবার 

টকাড 

টসবা 

(১) (২) (৩) 

S০০১ S০০১.১০ 

S০০১.২০ 

ট াদেল ও টরদতারাাঁ: 
ফাংরাযদযয বযন্তযয ওর স্থায়ী টাযের  টযযস্তাযাাঁ 
(স্থায়ী ফবরযত টফষ্টনী বফীন, বফদযুৎ পযান বফীন  

নবধও দআুটি জ্ফদযুবতও ফাবতমুক্ত টাযের  টযযস্তাযাাঁযও 

ফুছাআযফ)।  

S০০৪ S০০৪.০০ বনমযাণ সাংস্াাঃ  
(ও) ৩০ ট চনু, ১৯৯১ মথন্ত স্বাক্ষবযত ওর ঘুবক্তয 

অতাধীন বনভথাণ ংক্রান্ত ওামথক্রভ এফং 
  (ঔ) ৩০ ট চনু, ১৯৯১ মথন্ত চাবয ওৃত টেন্ডায ভূযয 

বববত্তযত ৩০ ট চনু, ১৯৯৩ মথন্ত স্বাক্ষবযত ওর ঘুবক্তয 

অতাধীন বনভথাণ ংক্রান্ত ওামথক্রভ 

S০০৬ S০০৬.০০ বভাকায 

S০০৭ S০০৭.০০ ববজ্ঞানী সাংস্াাঃ বত্রওায় প্রওাবত ভৃতুয ংফাদ 

S০০৮ S০০৮.১০ ছাাখ্ানাাঃ ুস্তও, াভবয়ওী  ঙাত্র-ঙাত্রীযদয 

বক্ষাভূরও দ্রফযাবদ ভুদ্রযণয ঘাযচথ য উয 
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বশরনা
মা 

সাংখ্যা 

টসবার 

টকাড 

টসবা 

(১) (২) (৩) 

 S০০৮.২০ ফাাঁধাআ ংস্থাঃ ওর প্রওায ফাাঁধাআযয়য ঘাযচথ য উয 

S০১২ S০১২.১৪ আিাযযনে ংস্থাঃ শুধুভাত্র বক্ষা প্রবতষ্ঠানযও টফা 
প্রদাযনয টক্ষযত্র 

S০১৯ S০১৯.০০ পযো বনভথাতা 
S০২৭ S০২৭.০০ বীমা টকাম্পানীাঃ 

(ও) ফাংরাযদয ভুদ্রকাভী চাাযচয ার ফীভায বপ্রবভয়াভ; 

(ঔ) Private Sector Power Generation Company ওতৃথ ও 

প্রদত্ত ফীভা বপ্রবভয়াভ; এফং 
(ক) এববযয়ন ফীভায ুনঃ ফীভায (co-insurance) টক্ষযত্র 

জ্ফযদবও ভুদ্রায় বযযাবধত বপ্রবভয়াভ;  

এয উয প্রযদয় ভূরয ংযমাচন ওয 

S০৩১ S০৩১.০০ ওযযমাকয যণযয টভযাভত  াববথ বং ওাযচ বনযয়াবচত 

ফযবক্ত, প্রবতষ্ঠান ফা ংস্থা ( উৎয ভূরয ংযমাচন ওয 

ওতথ যনয টক্ষত্র ফযতীত)  

S০৩৭ S০৩৭.০০ ট াগানোরাঃ 
(ও) সু্কযরয টিবপন যফযা  

  (ঔ) চাতীয় বক্ষাক্রভ  াঠযুস্তও টফাডথ  ওতৃথ ও প্রদত্ত 

ওামথাযদ এয বফযীযত ভুবদ্রত প্রাথবভও  ভাধযবভও 

স্তয এফং ভভান মথাযয়য াঠযুস্তও যফযা   

  (ক)  তুরা যফযা 
  (খ)  যয়স্ট এন্ড স্ক্র্যা টায যফযা 
  (গ)  বাঙ্গা ওাাঁযঘয েুওযা (cullet) যফযা 
  (ঘ)  প্লা বস্টও ফচথ য যফযা 

(ঙ)  বচযরটিন ওযাুযরয উওযণ বাযফ ফযফহৃত করু 

  

      ভবযলয াড় 

(চ) বস্টর বভযর স্থানীয়বাযফ ংকৃীত স্ক্র্যা/বাঙ্গাযী 
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বশরনা
মা 

সাংখ্যা 

টসবার 

টকাড 

টসবা 

(১) (২) (৩) 

যফযা 
(ছ) ােচাত  ণয  যফযা  

S০৪৮ S০৪৮.০০ ‘‘বযফন ঠিওাদায’’ ীলথও টফা প্রদানওাযী ওতৃথ ও 

প্রদত্ত শুধুভাত্র ঔাদযয বযফযণয টফা 
S০৫৫ S০৫৫.০০ বূবভ বফক্রয়ওাযী 
S০৫৭ S০৫৭.০০ টঘ ওাযচ এফং বভাকায টফায় ফযফহৃত বফদযুৎ 

S০৬৩ S০৬৩.০০ টেআরাবযং   টেআরাথ (ীতাত বনয়বন্ত্রত টেআরাবযং 
  টেআরাথ ফযতীত)  

S০৬৪ S০৬৪.২০ মথেন স্থান ফা স্থানা (ঐবতাবও স্থান) 

S০৭০ S০৭০.১০ টফযওাযী  বফেবফদযারয়   

 S০৭০.২০ টফযওাযী  টভবডওযার  ওযরচ    

আবঞ্জবনয়াবযং  ওযরচ   

S০৭৩ S০৭৩.০০ চনবক্ত যপ্তাবনওাযও প্রবতষ্ঠান 

S০৭৪ S০৭৪.০০ স্থান  স্থানা বাড়া রণওাযীঃ 

  (ও) বনফবিত ফা তাবরওাবুক্ত প্রস্তুতওাযও ফা 
উৎাদনওাযী প্রবতষ্ঠান  ওতৃথ ও ওাযঔানা বাড়া; এফং  

  (ঔ) মূ্পণথ অফাবও ওাযচ ফযফাযযয চনয প্রদত্ত ুবফধা 
এফং ফাবণবচযও উযযযযয ফযফহৃত নবধও ১৫০ 

(এওত ঞ্চা) ফকথপুে অয়তযনয টওান স্থানা  
S০৭৫ S০৭৫.০০ স্টও  ববওউবযটি টরাওায  

S০৭৭ S০৭৭.০০ েুযয াযযেয 

S০৯৯ S০৯৯.২০ নযানয  বফবফধ  টফা : 

শুধুভাত্র  টর -টপবরি  এয  

ডাআং , বপ্রবিং , বপবনবং    

ওযাযরন্ডাবযং  ংক্রান্ত  

টফা  ওামথক্রভ  

 

টেববল-৫ 
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 (বযবসায়ী  যায়) 

বশরনামা সাংখ্যা 
(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ টকাড 

(H.S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 

10.05 1005.10.10 বূট্টা ফীচ ( শুধুভাত্র টভাড়ওচাত 

ফস্থায়) 

10.06 1006.10.90 

1006.20.00 

1006.30.00 

1006.40.00 

ওর প্রওায ঘাউর (যাযওেচাত 

উও ফা না উও) 

15.07 

15.18 

ংবিষ্ট  

এআঘ,এ,টওাড 
বযযাবধত য়াবফন টতর 

15.11 

15.18 

ংবিষ্ট  

এআঘ,এ,টওাড 
বযযাবধত াভ যয়র 

23.09 2309.90.10 Poultry/Dairy/Fish feed 

শু ঔাযদযয ুবষ্ট বপ্রবভি 

27.01 ংবিষ্ট  

এআঘ,এ,টওাড 

ফড়ুকুবযয়া টওার ভাআবনং টওাং বর: 

এয ভাধযযভ উযত্তাবরত ওয়রা 
30.02     

 

30.03    

 

30.04   

 
 

30.06 

ংবিষ্ট   

এআঘ. এ. টওাড  

ওর প্রওায চন্ম বনযযাধও, Insulin 

(আনুবরন), বযাওবন্স পয বউভযান 

টভবডবন, বরবায 

বযযাব/টাোআটি ব 

বনযাভয়ওাযী লধ বযাওবন্স পয 

টবযেবযনাবয টভবডবন, 

টাবভযাবথও, অয়ুযফথবদও, আউনানী 
 টবলচ লধ াভরী, বওডনী 
ডায়ারাআব বরউন, ওযান্সায 

বনযযাধও লধ 

31.01 টথযও 31.05 ংবিষ্ট   

এআঘ. এ. টওাড 

ওর প্রওায ায  

35.07 3507.90.10 Streptokinase 
38.08 ংবিষ্ট   ওৃবলওাযমথ ফযফামথ আনযওটিাআড, 
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বশরনামা সাংখ্যা 
(Heading No.) 

সামঞ্জসযণূয 
নামকরণ টকাড 

(H.S. Code) 

ণয সামগ্রীর বববরণ 

(Description of goods) 

(১) (২) (৩) 

এআঘ. এ. টওাড পাংবকাআড, টবস্টাআড, 

এবিস্প্রাউটিং টপ্রাডাক্ট, প্লযাি টরাথ 

টযগুযরেয  বডআনযপওেযাি 

40.14 4014.10.00 Sheath Contraceptives (ওনডভ) 

53.03 

53.07 

53.10 

56.01 

56.02 

56.06 

56.07 

56.08 

57.01 

57.02 

57.03 

57.04 

57.05 

58.01 

58.02 

58.03 

63.05 

 

 

 

 

 

 

ংবিষ্ট 

এআঘ,এ,টওাড ােচাত ণয 

85.17 8517.12.10 টভাফাআর টেবরযপান টে  

90.18 9018.39.20 Insulin pen/Insulin cartridge| 

 

২। এআ বফবাক ওতৃথ ও চাবযওৃত ২১ জ্চযষ্ঠ, ১৪২২ ফঙ্গাব্দ টভাতাযফও ০৪ চনু, ২০১৫ 

বিষ্টাব্দ তাবযযঔয প্রজ্ঞান এ.অয.. নং-১১৯-অআন/২০১৫/৭২৫-ভূও এতদ্দ্বাযা 
যবত ওযা আর। 

 

রাষ্ট্রবতর আদেশক্রদম, 

 

 

 

(টমাাঃ নবজবুর র মান) 

         ববনয়য বঘফ 


