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Foreword 

 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) in first time prepared the code guide entitled as ‘Bangladesh 

Central Product Classification  (BCPC) 2011’  in accordance with  the Central Product Classification 

(CPC)  version‐2  and  Bangladesh  context  as  a  framework  for  the  classification  of  all  goods  and 

services.  Bangladesh  Central  Product  Classification  (BCPC)  is  to  be  used  as  a  code  guide  in 

classifying all goods and services. The purpose of BCPC is to provide a framework for international 

comparison of statistics dealing with goods and services and to serve as a useful guide to make  it 

compatible with the international standard.  I hope this product classification guide will be useful to 

all concerned, particularly those organizations dealing with  industrial statistics, national accounts, 

foreign trade statistics and balance of payment statistics. 

 

I  thank  the Director General, BBS  and  the  Project Director,  Strengthening of  Industrial  Statistics 

(Manufacturing sector) of Bangladesh (SISB) Project for preparing the BCPC‐2011. 

 

 

Dhaka 
April, 2012 

Riti Ibrahim  
Secretary 

Statistics and Informatics Division 
 

 

 

v



 

 

Preface 

 

The Bangladesh Central Product Classification (BCPC) constitutes a complete product classification 

covering  goods  and  services.    In  preparing  BCPC,  the  main  intention  is  to  provide  a  general 

framework  for  international comparison of data  from various types of statistics that present data 

by kinds of product.   Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) developed product classification guide 

entitled  ‘Bangladesh  Central  Product  Classification  (BCPC)  2011’  of  all  goods  and  services  in 

accordance with Central Product Classification (CPC) version 2 of the UN Statistical Office.  

 

The purpose of BCPC  is  to provide a  framework  for  international comparison of statistics dealing 

with goods and services. BCPC is designed as an instrument for assembling and tabulating all kinds 

of  statistics  that needed product detail.   Such  statistics may  cover production,  intermediate and 

final  consumption,  capital  formation  and  foreign  trade  and may  be  compiled  in  the  context  of 

input‐out  tables, balance of payments and other analytical presentations.    I hope BCPC‐2011 will 

meet the basic needs of the users in classifying all goods and services. 

 

I would like to extend my sincere thanks to Mr. Kabir Uddin Ahmed, Project Director, Strengthening 

of  Industrial  Statistics  (Manufacturing  Sector) of Bangladesh Project and Mr. Md. Shamsul Alam, 

Director,  Industry and Labour Wing who worked hard  for preparing the classification.   My special 

thanks  to  Mr.  Md.  Zobdul  Hoque,  Consultant  of  the  Project  who  provided  technical  input  in 

finalizing the classification. 

 

 
Dhaka 
April, 2012 

Md. Shahjahan Ali Mollah 
         (Additional Secretary) 

Director General 
Bangladesh Bureau of  Statistics 
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PART  I 

Introduction 

1.1  Background  

Bangladesh Central Product Classification  (BCPC) has been developed based on Central Product 

Classification,  version.2  (CPC  Ver.2)  of  the  UN  Statistics  Division  and  Bangladesh  context  as 

national  product  classification  and  for  international  comparability.  Bangladesh  Central  Product 

Classification  (BCPC)  provides  a  basis  for  recompiling  basic  statistics  from  their  original 

classifications  into  a  standard  classification  for  analytical  use.  It  has  developed  primarily  to 

enhance harmonization among various fields of economic and related statistics and to strengthen 

the  role of national  accounts as  an  instrument  for  the  coordination of economic  statistics. The 

BCPC constitutes a comprehensive classification of all goods and services.  

The specific purpose of Bangladesh Central Product Classification (BCPC) is to provide a framework 

for international comparison of various kinds of statistics dealing with goods, services and assets.  

Basically, central product classification is intended to be used for different types of statistics such 

as  industrial  statistics, national  accounts  statistics  (NAS), price  statistics,  foreign  trade  statistics 

and balance of payment statistics.   Another  important characteristics of BCPC  is that,  it contains 

description of services such as transport services, health & education services, business services, 

etc.  There is no international classification of services covering the whole spectrum of outputs of 

heterogeneous service industries and serving the different analytical needs of the various types of 

statistics  has  been  available  until  now.  Due  to  rapid  technological  progress  in  many  service 

industries  has  led  to  new  services  and  service  packages  are  being  offered  such  as  financial 

services,  computer  services,  technical  services,  business  services,  and  other  consultancy  and 

advisory services in many fields.  For data collection and compilation of such outputs, it is essential 

to attempt to describe these services as accurately as possible.  The development of BCPC is most 

important  for  classification  of  goods  and  services  and  preconditions  for  improving  service 

statistics.  

The  BCPC  is  also  use  as  supplementary  to  other  classifications  such  as  Standard  International 

Trade  Classification  (SITC)  or harmonized  commodity description  and  coding  system  (HS).    The 

BCPC categories for transportable goods are defined in such a way that each consists of the goods 

of one or more complete HS six‐digit category.   A certain degree of harmonization has also been 
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made between SITC, BCPC and ISIC (international standard industrial classification) or Bangladesh 

Standard Industrial Classification (BSIC).   

 

1.2  Principles used for the classification 

The underlying principles of UN CPC Ver.2 have been  followed  in developing BCPC.    It may be 

noted  that  the  central product  classification  is a  system of  categories  covering both goods and 

services that  is both exhaustive and mutually exclusive.    It  is consistent with the other principles 

used, homogeneity within categories  is maximized. BCPC categories  for  transportable goods are 

based  on  the  physical  properties  and  intrinsic  nature  of  products,  as  in  the  HS  and  a  close 

relationship with the BSIC or ISIC is maintained.  The expression “physical properties and intrinsic 

nature” means criteria that are proper  to  the goods  themselves e.g. the raw materials of which 

they are made, their stage of production, the way in which they are produced, the purpose or user 

category for which they are intended, the prices at which they are sold, whether or not they can 

be stored etc. The way products are produced is not necessarily the same as the industrial origin, 

although they very often coincide.     Sometimes an  industry produces goods of a totally different 

nature for example meat and hides, which are both produced by slaughterhouses.  These products 

are not put together  in one category or even  in the same section of the BCPC. The unprocessed 

hides are considered raw animals materials and are classified in separate section 0 i.e. in section‐ 

agriculture,  forestry  and  fishery  products, whereas meat  is  classified  in  section  2  among  food 

products. 

The UN CPC cagegories are strictly followed at all levels (similar goods and services prevailed and 

may  be  produced  in  future)  in  developing  BCPC.  BBS  in  the  first  time  prepared  the  national 

product classification (BCPC) code guide in bilingual (Bangla and English) for users’ convenience.   

The classification and coding scheme of all goods and services have been made  in the  following 

sequence of categories: 

 Section     
 Division     

 Group     
 Class     

 Subclass     
 

1.2.1    Use of the classification  
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Different uses and types of statistics are best served by presenting statistics in terms of different 

levels of aggregation. Thus, it may be necessary or desirable to use different BCPC levels of detail 

for   different purposes. For example,  for national accounting purposes,  it may be necessary  to 

classify  data  at  a  different  level  of detail  from  that  required  for  industrial  statistics  purposes. 

Similarly, data on production obtained from establishments can usually be classified  in far more 

detail  than  data  on  capital  formation  obtained  from  administrative  reporting  systems.  The 

hierarchical structure of the BCPC provides a framework for comparable classifications of data at 

differing levels of detail.  

 

1.2.2     Coding system of the classification  

The  coding  system  of  the Bangladesh  Central  Product  Classification  (BCPC)  is  hierarchical  and 

purely  decimal.  The  classification  consists  of  sections  (identified  by  the  first  digit),  divisions 

(identified  by  the  first  and  second  digits),  groups  (identified  by  the  first  three  digits),  classes 

(identified by the first four digits) and subclasses (identified by all five digits, taken together). The 

codes for the sections range from 0 to 9 and each section may be divided into nine divisions. At 

the third digit of the code each division may, in turn, be divided into nine groups which may then 

be  further divided  into nine  classes  and  then  again  into nine  subclasses.  In  total  there  are 10 

sections, 69 divisions, 295 groups, 1,057 classes and 2,018 subclasses. The code numbers  in the 

BCPC consist of  five digits without a separation of any kind between digits. This coding system 

was  chosen  to  avoid  possible  confusion  with  code  numbers  of  another  United  Nations 

classification, the Standard International Trade Classification, which also has five‐digit codes but 

uses a point to the right of the third digit. The classification scheme of the BCPC and CPC is given 

below.   

Comparison between CPC ver.2 and BCPC‐11 

  Section  Division Group Class Sub‐

class 

CPC Ver.2  10  69  293  1,050  1,811 

BCPC‐11  10  69 295 1057 2018 

 

1.3  Relationship of the BCPC to other classifications 

1.3.1 Relationship to the Bangladesh Standard Industrial Classification of all economic Activities (BSIC) 
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The Central Product Classification and  the  International Standard  Industrial Classification of All 

Economic  Activities  are  both  general‐purpose  classifications,  with  the  ISIC  representing  the 

activity side of  these  two  interrelated United Nations classifications. Each subclass of the BCPC 

consists of goods or services that are predominantly produced in a specific class or classes of the 

ISIC, Rev.4 or BSIC‐09. With a view to accommodating users of the BCPC who wish to identify the 

relationship between the BCPC and the BSIC, each BCPC subclass has a reference to the BSIC‐09 

industry or industries in which most of the goods or services in question are generally produced. 

The predominant BSIC class  is shown by  listing  the corresponding  four‐digit BSIC codes next to 

the relevant BCPC subclass  in the tables presenting  the detailed structure of BCPC  in part  III of 

this code guide. By rearranging the BCPC subclasses according to their BSIC references, one can 

find the main goods or  services that are the outputs of certain industries.  

 

It  should  be  noted,  however,  that  there  is  no  intention  of  establishing  a  one‐to‐one 

correspondence between  the BCPC and BSIC. Such an effort  is considered neither practical nor 

desirable  as  it might  lead  to  an  inadequate  description  of  BCPC  categories,  especially  at  the 

higher  levels,  and  it would  also make  harmonization with  the  SITC  difficult.  The  relationship 

between industries and their products is a complex and changing one. Furthermore, the BCPC is 

meant to be used in various kinds of statistics and should not be regarded as a mere extension of 

the BSIC, as it is not limited to listing goods and services produced according to BSIC industries.  

 
1.3.2 Relationship to the  harmonized system  
 
With regard to transportable goods, a very close relationship exists between the Central Product 

Classification  and  the  Harmonized  System,  as  BCPC  subclasses  in  sections  0  to  4  constitute 

groupings and rearrangements of complete categories of the Harmonized System, as amended in 

2007. As a result, a total of 1,152 BCPC subclasses have been defined, using over 5,000 headings 

and subheadings of the 2007 Harmonized System as building blocks. The corresponding HS 2007 

codes  are  shown  next  to  each  BCPC  subclass  of  sections  0  to  4  in  the  tables  presenting  the 

detailed structure of the BCPC in part III.  

 

1.4 Organization of the publication: 

This product code guide  is divided  into  three parts. Part‐I presents a brief  introduction on  the 

Bangladesh Central Product Classification  (BCPC). Part‐II presents broad  structure/classification 

of  the  BCPC  (section,  division,  group  &  class)  and  Part‐III  deals  with  the  detailed  structures 
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(sections, divisions, groups, classes & sub‐classes). Annex‐I presents a list of Bangladesh products 

(goods  &  services) which  are  not  included  in  CPC  Ver.2  but  incorporated  in  BCPC‐2011.  The 

indigeneous  products  codes  are  also  shown  in  the  detail  structure/classification with  asterick 

mark (starisc mark). 
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Part‐II 

 

 

Broad and Major Classifications/Structures 
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2.1 Broad Structure/Classification (Section & Divisions) 

2.1.1 Section:  Type of goods and services (products) by section 

Section  English description Bangla description  

Section 0 Agriculture, forestry and fishery 
products 

কৃিষ, বন eবং মৎ  ািদ 

Section 1 Ores and minerals; electricity, gas and 
water 

আকিরক eবং খিনজ পদাথ র্; িবদুয্ৎ, াস eবং পািন  

Section 2 Food products, beverages and 
tobacco; textiles, apparel and leather 
products 

খা  সাম ী, পানীয় eবং তামাক, কাপড়, েপাষাক eবং 
চামড়া জাতীয় ািদ 

Section 3 Other transportable goods, except 
metal products, machinery and 
equipment 

a া  ানা রেযা  প  (ধাতব প , েমিসনারী aথবা 
য পািত তীত)  

Section 4 Metal products, machinery and 
equipment 

ধাতব , েমিশনারী eবং য পািত 

Section 5 Constructions and construction 
services 

িনম র্াণ o িনম র্াণ েসবা  

Section 6 Distributive trade services; 
accommodation, food and beverage 
serving services; transport services; 
and electricity, gas and water 
distribution services 

বসা-বািণজয্ েসবা, আবাসন, খা  o পানীয় দান েসবা, 
পিরবহন েসবা, াস,িবদুয্ৎ o পািন সরবরাহ/িবতরণ েসবা

Section 7 Financial and related services; real 
estate services; and rental and leasing 
services 

aথ র্ স িকর্ত o আনুষাি ক েসবা; িরেয়ল eে ট ( াবর 
স ি ) েসবা, ভাড়া o িলজ েসবা 

Section 8 Business and production services বসা o uৎপাদন েসবা 

Section  9 Community, social and personal 
services 

কিমuিনিট, সামািজক eবং ি গত েসবা   
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2.1.2 Division:  Type of goods and services (products) by division 

Division Description  English Description Bangla   

Division 01 Products of agriculture, horticulture and 
market gardening 

কৃিষজাত পণ , uদ ানকষণ eবং বাজােরর জন  বাগান চাষ 

Division 02 Live animals and animal products 
(excluding meat) 

জীবn pাণী/জীবজn eবং pানীজ সামgী (মাংস ব িতত) 

Division 03 Forestry and logging products বনজ eবং কােঠর গুিড়র পণ   

Division 04 Fish and other fishing products মাছ eবং মােছর aন ান  dব ািদ 

Division 11 Coal and lignite; peat কয়লা eবং পাথুের কয়লা,পীট  

Division 12 Crude petroleum and natural gas aপিরেশািধত পে ািলয়াম eবং pাকৃিতক গ াস  

Division 13 Uranium and thorium ores and 
concentrates 

iuেরিনয়াম eবং থিরয়াম আকিরক eবং eেদর ঘনীভূত dব ািদ 

Division 14 Metal ores ধাতব আk িরক  

Division 15 Stone, sand and clay পাথর, বািল eবং কাদা মা    

Division 16 Other minerals aন ান  খিনজ 

Division 17 Electricity, town gas, steam and hot water িবদু �, শহেরর গ াস, বা ীয় eবং গরম পািন 

Division 18 Natural water pাকৃিতক পািন 

Division 21 Meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats মাংস, মাছ, ফল, শাক-সবিজ, তল eবং চিব জাতীয় dব   

Division 22 Dairy products and egg products দgুজাত পণ  o িডম পণ  

Division 23 Grain mill products, starches and starch 
products; other food products 

িমেল/কেল তরী খাদ শস , তসার o তসার পণ ; aন ান  খাদ পণ  

Division 24 Beverages পানীয়  

Division 25 Tobacco products তামাক জাতীয় পণ   

Division 26 Yarn and thread; woven and tufted textile 
fabrics 

পাকােনা সুতা eবংসুতা; বুননকৃত eবং গাছা সুতার বst 

Division 27 Textile articles other than apparel পাশাক ব তীত বst বয়ন dব ািদ  

Division 28 Knitted or crocheted fabrics; wearing 
apparel 

বয়নকৃত বা কাপেড় ফুল তালা/হােত বানা লস, পিরেধয় পাশাক 

Division 29 Leather and leather products; footwear চামড়া eবং চামড়াজাত পণ , জতুা/পাদকুা  

Division 31 Products of wood, cork, straw and plaiting 
materials 

কােঠর তরী dব ািদ, খড়, িছিপ, িবনিুন করা dব ািদ  
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Division Description  English Description Bangla   

Division 32 Pulp, paper and paper products; printed 
matter and related articles 

মn, কাগজ eবং কাগেজর dব ািদ, মুিdত eবং e সংkাn সামgী 

Division 33 Coke oven products; refined petroleum 
products; nuclear fuel 

কাক-কয়লা, jালানী dব , পিরেশািধত পে ািলয়াম জাতীয় পদাথ, িনuিkয়ার 
jালানী 

Division 34 Basic chemicals মৗিলক (বিসক) রসায়িনক পদাথ 

Division 35 Other chemical products; man-made fibres  aন ান  রাসায়িনক পণ , মানবসৃ  তn 

Division 36 Rubber and plastics products রাবার eবং pাি ক পণ  

Division 37 Glass and glass products and other non-
metallic products n.e.c. 

কাঁচ eবং কাঁেচর পণ  eবং aন ান  aধাতব পণ  যা aন t ণীভূk হয়িন 

Division 38 Furniture; other transportable goods n.e.c. আসবাবপt, aন ান  পিরবহন যাগ  পণ  যা aন t ণীভূk হয়িন 

Division 39 Wastes or scraps বজ  aথবা জ াল, ছাট টুকরা/ভাংগািড় dব   

Division 41 Basic metals মৗিলক ধাতু 

Division 42 Fabricated metal products, except 
machinery and equipment 

u�পািদত ধাতব dব ািদ (মিসনাির eবং সর ামািদ বােদ) 

Division 43 General-purpose machinery সাধারণ pেয়াজেন যntপািত 

Division 44 Special-purpose machinery িবেশষ pেয়াজেন ব ব ত যntপািত 

Division 45 Office, accounting and computing 
machinery 

aিফস, িহসাব eবং কিmu ং মিশনািরজ 

Division 46 Electrical machinery and apparatus বদু িতক মিশনারী o যntপািত 

Division 47  Radio. television and communication 
equipment and apparatus 

রিডo, টিলিভশন, যাগােযাগ সর াম o যntপািত 

Division 48 Medical appliances, precision and optical 
instruments, watches and clocks 

িচিক�সা uপকরণ, িpিসশন o aপ ক াল যntপািত, দয়াল ঘিড় 

Division 49 Transport equipment পিরবহন সর ামািদ  

Division 53 Constructions িনমাণ  

Division 54 Construction services িনমাণ সবা 

Division 61 Wholesale trade services পাiকারী ব বসা সবা 

Division 62 Retail trade services খচুরা ব বসা সবা 

Division  63 Accommodation, food and beverage 
services 

আবাসন, খাদ  o পানীয় সবা pদান 

Division 64 Passenger transport services যাtী পিরবহন সবা 
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Division Description  English Description Bangla   

Division65 Freight transport services ভাড়ায় পিরবহন সবা 

Division 66 Rental services of transport vehicles with 
operators 

চালকসহ ভাড়ায় পিরবহন যানবাহন সবা 

Division 67 Supporting transport services সহায়ক পিরবহন সািভস 

Division 68 Postal and courier services ডাক o kিরয়ার সবা 

Division 69 Electricity, gas and water distribution (on 
own account) 

িবদু �, গ াস, পািন িবতরণ (িনজ িহেসেব) 

Division 71 Financial and related services, real estate 
services, rental and leasing service 

aথ o আনুষাি ক সবা, আিথক sাবর সmিতর সবা o বnকী সবা 

Division 72 Real estate services sাবর সmদ সবা 

Division 73 Leasing or rental services without operator চালক ছাড়া ভাড়া aথবা বnকী সবা 

Division 81 Research and development services গেবষণা o unয়ন সবা 

Division  82 Legal and accounting services আiনী o িহসাব সবা  

Division  83 Other professional, technical and business 
services 

aন ান  পশাগত , কািরগরী o ব বসা সংkাn সবা 

Division 84 Telecommunications, broadcasting and 
information supply services 

টিলেযাগােযাগ, সmpচার eবং তথ  সরবরাহ মুলক সবা 

Division  85 Support services সহায়ক সবা 

Division  86 Support services to agriculture, hunting, 
forestry, fishing, mining and utilities 

কৃিষ, িশকার, বনজ, ম�স , খিনজ, pেয়াজনীয়তা iত ািদ িবষেয় সহেযািগতা মূলক 
সবা  

Division  87 Maintenance, repair and installation (except 
construction) services 

রkনােবkণ, মরামত eবং সংsাপন সবা (িনমাণ ব তীত) 

Division  88 Manufacturing services on physical inputs 
owned by others 

aেন র মািলকানায় বn গত iনপেুটর মাধ েম u�পাদন সবা 

Division  89 Other manufacturing services; publishing, 
printing and reproduction services; 
materials recovery services 

aন ান  u�পাদন সবা, pকাশনা, িpিnং পনু:u�পাদন সবা, uপাদান পুনরুdার 
সবা 

Division 91 Public administration and other services 
provided to the community as a whole; 
compulsory social security services 

জনpশাসন, কিমuিন েক pদt aন ান  সবা, বাধ তামূলক সামািজক িনরাপtা সবা  

 

Division  92 Education services িশkা িবষয়ক সবা সমূহ 

Division 93 Human health and social care services জনsাs  o সামািজক পিরচযা সবা 

Division 94 Sewage and waste collection, treatment and 
disposal and other environmental 
protection services 

পয়ঃpণালী/ময়লা আবজনা সংgেহ o পিরেবশ দূষনেরাধ o aন ান  পিরেবশ সংরkণ 
সবা  

Division 95 Services of membership organizations সংগঠেনর সদস পদ সবা  
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Division Description  English Description Bangla   

Division 96 Recreational, cultural and sporting services kীড়া, সাংsৃিতক o িবেনাদন মূলক সবা  

Division 97 Other services aন ান  সবা সমূহ 

Division 98 Domestic services গহৃsালী সবা সমূহ 

Division 99 Services provided by extra-territorial 
organizations and bodies 

বিহিব  সংsা o সংগঠন কতৃক সবা pদান 
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2.2   Major Structure/Classification (Groups & Classess) 

2.2.1  Group:  Type of goods and services (products) by group  

Group Description English  Description Bangla   

011 Cereals  শ  

012 Vegetables  সি  

013 Fruit and nuts  ফল eবং বাদাম জাতীয় ফল 

014 Oilseeds and oleaginous fruits  ৈতলবীজ eবং ৈতেলর গুন স  ফল 

015 Edible roots and tubers with high starch or inulin 
content 

 ে তসার বা েবশী খা গুন স  েভাজয্ মূল eবং aংকুর জাতীয় 
খা  

016 Stimulant, spice and aromatic crops  u ীিপত কের e জাতীয় খা , মশলা eবং সুগি  জাতীয় ফসল 

017 Pulses (dried leguminous vegetables)  ডাল (শুকেনা িশ েগা ীয় সবিজ) 

018 Sugar crops  িচিনর গুনাগুন স  শ  

019 Forage products, fibres, living plants, cut flowers 
and flower buds, unmanufactured tobacco, and 
natural rubber 

 গবািদ পশুর খা , আশঁযু  শ , জীব  গােছর চারা, ফুল eবং 
ফুেলর কিল, ক চা তামাক eবং াকৃিতক রাবার 

021 Live animals  জীব  পশু/ াণী 

022 Raw milk  তরল/ক চা দুধ 

023 Eggs of hens or other birds in shell, fresh  (েখাসা সহ তাজা) মুরিগর িডম, a া  পািখর িডম 

024 Reproductive materials of animals  াণী uৎপাদেনর uপাদান সমূহ  

029 Other animal products  a া  াণীজ ািদ 

031 Wood in the rough  স  সংগৃিহত কাঠ (আস  aব ায়) 

032 Non-wood forest products  কাঠ জাতীয় নয় eমন বনজ ািদ/প  

041 Fishes, live, fresh or chilled  মাছ জয্া , টাটকা aথবা ঠা া 

042 Crustaceans, not frozen; oysters; other molluscs 
and aquatic invertebrates, live, fresh or chilled 

 ককড়া, িঝনুক a া  িঝনুক জাতীয় জলজ েমরুদ হীন াণী 
যা জয্া , টাটকা, ঠা া (বরফজাত নয়) 

043* Sweet water fish (inland fish) and sea fish 
(marine fish) 

 িমঠা পািনর o সামুি ক মাছ  

049 Other aquatic plants and animals  a া  জলজ গাছ eবং াণী 

110 Coal and lignite; peat  কয়লা eবং পাথুের কয়লা, পীট 

120 Crude petroleum and natural gas  aপিরেশািধত েপে ািলয়াম eবং াকৃিতক াস 

130 Uranium and thorium ores and concentrates  iuেরিনয়াম eবং থিরয়াম আকিরক eবং eেদর ঘনীভূত পদাথ র্  

141 Iron ores and concentrates, other than roasted 
iron pyrites 

 লাহার আঁকিরক eবং eর ঘনীভূত (রােsড লাহা পাiেরটস ব তীত)  

142 Non-ferrous metal ores and concentrates (other 
than uranium or thorium ores and concentrates) 

 aেলৗহজাত ধাতব আকিরক eবং ঘনীভূত (iuেরিনয়াম বা 
থেবিনয়াম আকিরক eবং তােদর ঘনীভূত প  তীত)  
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Group Description English  Description Bangla   

151 Monumental or building stone  িত  বা a ািলকায় বহৃত পাথর  

152 Gypsum; anhydrite; limestone flux; limestone and 
other calcareous stone, of a kind used for the 
manufacture of lime or cement 

 িজপসাম, eনহাiে ট, চুনাপাথর eবং a া  কয্ালেকরাস 
পাথর যাহা িসেম  ৈতরী o চুন ৈতরীেত বহৃত 

153 Sands, pebbles, gravel, broken or crushed stone, 
natural bitumen and asphalt 

 বািল, নূিড়, ভ র পাথর, াকৃিতক িবটুিমন eবং আলকাতরার 
মত কােলা পদাথ র্ িবেশষ 

154 Clays  কাদা মািট 

161 Chemical and fertilizer minerals  রাসায়িনক eবং সারজাতীয় খিনজ ািদ 

162 Salt and pure sodium chloride; sea water  খিনজ লবন eবং  িবশু  েসািডয়াম ে ারাiড, সমুে র পািন 

163 Precious and semi-precious stones; pumice stone; 
emery; natural abrasives; other minerals 

 aিত মূ বান আধা- aিত মূ বান পাথর, ঝামা পাথর , পিলেশর 
কােজ বহৃত ধাতব গুড়া, মসৃন করার জ  াকৃিতক কিঠন 
পদাথ র্, a া  খিনজ ািদ 

171 Electrical energy   ৈবদুয্িতক শি  

172 Coal gas, water gas, producer gas and similar 
gases, other than petroleum gases and other 
gaseous hydrocarbons 

 কয়লা েথেক uৎপ  াস , পািন েথেক uৎপ  াস, uৎপািদত 
াস eবং eকi জাতীয় াস সমূহ (েপে াল েথেক uৎপ  াস 

o হাiে া কাব র্ন েথেক uৎপ  াস তীত) 

173 Steam and hot water  বা ািয়ত o গরম পািন 

174 Ice and snow  বরফ o তুষার 

180 Natural water  াকৃিতক পািন  

211 Meat and meat products  মাংস eবং মাংেসর প ািদ 

212 Prepared and preserved fish, crustaceans, 
molluscs and other aquatic invertebrates 

 তকৃত eবং সংরি ত মাছ, িচংিড়, িঝনুক, শামুক o a া  
aেমরুদ ী জলজ াণী 

213 Prepared and preserved vegetables, pulses and 
potatoes 

 তকৃত o সংরি ত শাক-সবিজ , ডাল o আলু 

214 Prepared and preserved fruit and nuts  তকৃত eবং সংরি ত, ফল o বাদাম তকৃত 

215 Animal and vegetable oils and fats  াণী o শাক-সবিজ ারা তকৃত েতল eবং চিব র্ 

216 Cotton linters  তুলার ে জ ব ধার নরম কাপড়   

217 Oil-cake and other residues resulting from the 
extraction of vegetable fats or oils; flours and 
meals of oil seeds or oleaginous fruits, except 
those of mustard; vegetable waxes, except 
triglycerides; degras; residues resulting from the 
treatment of fatty substances or animal or 
vegetable waxes 

 uি জ চিব র্ বা েতল  uৎপাদেনর পর ৈখল বা বাদবাকী aংশ, 
ৈতল বীেজ বা ৈতলা  ফেলর ছাত,◌ু খাবার ।  সিরষা তীত, 
uি জ েমাম  triglycerides   degras; াণীজ েতল 
eবং uি জ েমাম  uৎপাদেনর পর  জমাকৃত তলানী 

221 Processed liquid milk and cream  ি য়াজাতকৃত তরল দুধ eবং ছানা/ ীম 

222 Other dairy products  a া  দু প   

223 Eggs, in shell, preserved or cooked  েখাসাযু  িডম, সংরি ত বা র নকৃত 

231 Grain mill products  িমেল/কেল ৈতরী খা শ   



14 

 

Group Description English  Description Bangla   

232 Starches and starch products; sugars and sugar 
syrups n.e.c. 

 াচ র্ eবং াচ র্ প , িচিন eবং িচিনর িসরাপ যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

233 Preparations used in animal feeding  পশুখাে  বহৃত  

234 Bakery products  েবকারী প  

235 Sugar  িচিন 

236 Cocoa chocolate and sugar confectionery  েকােকায়া চেকােলট eবং িচিনর ৈতরী কনেফকশানারী প  

237 Macaroni, noodles, couscous and similar 
farinaceous products 

 াকারিন, নুডুলস eবং e জাতীয় প  

239 Food products n.e.c.  uৎপািদত খা প  যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

241 Ethyl alcohol; spirits, liqueurs and other 
spirituous beverages 

 iথাiল eয্লেকাহল, ি িরট, কড়ামদ o a া  মদযু  পানীয় 

242 Wines  মদ 

243 Malt liquors and malt  ম  সমৃ  কড়ামদ o ম  

244 Soft drinks; bottled mineral waters  েকামল পানীয়; েবাতলজাতকৃত খিনজ পদাথ র্যু  পানীয় 

250 Tobacco products  তামাক জাতীয় ািদ 

261 Natural textile fibres prepared for spinning  বুনেনর জ  তকৃত াকৃিতক ত  

262 Man-made textile staple fibres processed for 
spinning 

 বুনেনর জ  ি য়াজাতকৃত মানব ৈতির/কৃি ম ব  ধান আঁশ  

263 Textile yarn and thread of natural fibres  ব  বুননেনর জ  াকৃিতক আঁেশর পাকােনা বা েগাছা সুতা 

264 Textile yarn and thread of man-made filaments 
or staple fibres 

 কৃি ম বা মানব ৈতির সূ  বা ধান ত  হেত ব  বুনেনর জ  
ৈতির পাকােনা সুতা 

265 Woven fabrics (except special fabrics) of natural 
fibres other than cotton 

 তুলা তীত a  াকৃিতক ত  বা িচকন সুতার বুননকৃত ব  ( 
িবেশষ ধরেণর ব  তীত) 

266 Woven fabrics (except special fabrics) of cotton  কাপ র্াস তুলা েথেক া  সুতা ারা বুননকৃত ব  (িবেশষ ধরেণর 
ব  তীত) 

267 Woven fabrics (except special fabrics) of man-
made filaments and staple fibres 

 কৃি ম/মানব ৈতির সরু সুতা eবং ধান ত  ারা বুননকৃত ব  ( 
িবেশষ ধরেণর ব  তীত)  

268 Special fabrics  িবেশষ বা িনিদ র্  ব  

271 Made-up textile articles  েট টাiল সাম ী/পিরেধয় েট টাiল সাম ী  

272 Carpets and other textile floor coverings  কােপ র্ট o কােপ র্ট জাতীয় ে ার কভার/ঢাকনা 

273 Twine, cordage, ropes and cables and articles 
thereof (including netting) 

 দিড়, পাকােনা দিড়, জাহাজ ব ধা দিড়, জাহাজ ব ধা িশকল 
(সূতার জালসহ a া  দিড়) 

279 Textiles n.e.c.  ব  uৎপাদন যা a  ে নীভূ  হয়িন 

281 Knitted or crocheted fabrics  বুনােনা বা কাপেড় ফুল েতালা, েসলাi করা পিরেধয় ব  

282 Wearing apparel, except fur apparel  পিরেধয় েপাশাক (পশিম েপাষাক তীত)   
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283 Tanned or dressed furskins and artificial fur; 
articles thereof (except headgear) 

 পাকােনা চামড়া বা কৃি ম পশিম uপকরণ, কৃি ম আঁশ ারা 
ৈতরী ািদ (িশর ান ািতত) 

291 Tanned or dressed leather; composition leather  পাকােনা বা ে সড চামড়া, চামড়া uপাদান  

292 Luggage, handbags and the like; saddlery and 
harness; other articles of leather 

 চামড়া লােগজ, হয্া াগ eবং চামড়াজাত সাম ী, চামড়া জিনত 
a া  uপকরণ 

293 Footwear, with outer soles and uppers of rubber 
or plastics, or with uppers of leather or textile 
materials, other than sports footwear, footwear 
incorporating a protective metal toe- cap and 
miscellaneous special footwear 

 জুতা, যা াি ক, রাবার aথবা কাপড় ারা আবৃত, চামড়া ারা 
আবৃত (েখলাধুলার জুতা যা ধাতব ারা মজবুত ভােব ৈতরী 
পাদুকা তীত) 

294 Sports footwear, except skating boots  েখলাধুলার জুতা, ে িটং জুতা তীত 

295 Other footwear, except asbestos footwear, 
orthopaedic footwear and skating boots 

 a া  পাদুকা (eসেব স ারা ৈতরী জুতা, হাড় সং া   জুতা 
(Skating Shoe) বরেফর uপর িদয়া চলা জুতা তীত) 

296 Parts of footwear; removable insoles, heel 
cushions and similar articles; gaiters, leggings 
and similar articles, and parts thereof 

 জুতার aংশিবেশষ, েলিগং বা পােয়র uপকরণ আ াদন iতয্ািদ 

311 Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or 
peeled, of a thickness exceeding 6 mm; railway or 
tramway sleepers (cross-ties) of wood, not 
impregnated 

 কাঠ,  ৈদঘ র্ aনুযায়ী িচরা বা টুকরা যা 7 িমঃিমঃ পুরুে র aিধক, 
দীঘ র্ ফািল বা ত া কাঠ, েরেলর বা  ােমর কােঠর ি পার  

312 Wood continuously shaped along any of its edges 
or faces; wood wool; wood flour; wood in chips or 
particles 

 িনিরিবিছ  ভােব েকান িনিদ  সাiেজর কােঠর স ুখভাগ বা 
িকনারা বা পাশ িবিশ  কাঠ, কােঠর গুড়া, কােঠর ময়দা, কােঠর 
িচপ aথবা কােঠর  কনা 

313 Wood in the rough, including those treated with 
paint, stains, creosote or other preservatives; 
railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, 
impregnated 

 aমসৃন কাঠ (রং, বািণ র্শ বা েকান ি জারেভিটভ েদবার জ  
কাঠ) েরলoেয় বা ামলাiেনর িসপােরর জ  বহৃত কাঠ 

314 Boards and panels  েবাড র্ eবং ােনল 

315 Veneer sheets; sheets for plywood; densified 
wood 

 িভিনয়ার িসট, াi-uড িসট, ঘন  পূন র্ কাঠ 

316 Builders' joinery and carpentry of wood 
(including cellular wood panels, assembled 
parquet panels, shingles and shakes) 

 কাঠ িমি র uপেযাগী কাঠ (কােঠর ত া/ ােনল iতয্ািদ) 

317 Packing cases, boxes, crates, drums and similar 
packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, 
box pallets and other load boards, of wood; casks, 
barrels, vats, tubs and other coopers' products 
and parts thereof, of wood (including staves) 

 কােঠর ৈতরী ািকং েকস, ব , াম, কয্ােবল াম, ােরল, 
বালিত, টব, েচৗবা া iতয্ািদ 

 

318* Bamboo and cane products  ব শ o েবেতর ািদ 

319 Other products of wood; articles of cork, plaiting 
materials and straw 

 কােঠর ৈতরী a া  সাম ী, িছিপর aংশ, িবনুনী eবং কােঠর 
খড় জাতীয় ািদ 

321 Pulp, paper and paperboard  ম , কাগজ/েপপার, েপপার েবাড র্ 

322 Books, in print  ছাপােনা/মুি ত বi 
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323 Newspapers and periodicals, daily, in print  ৈদিনক ছাপােনা খবেরর কাগজ o সামিয়কী 

324 Newspapers and periodicals, other than daily, in 
print 

 ৈদিনক খবেরর কাগজ, সামিয়কী তীত a া  সব ছাপােনা 
খবেরর কাগজ, েযমন সা ািহক, পাি ক, মািসক iতয্ািদ 

325 Printed maps; music, printed or in manuscript; 
postcards, greeting cards, pictures and plans 

 মুি ত াপ, িমuিজক, ছাপােনা aথবা হ িলখা/ ািনস ী , 
েপা কাড র্, শুেভ া কাড র্, ছিব eবং নকসা 

326 Stamps, cheque forms, banknotes, stock 
certificates, brochures and leaflets, advertising 
material and other printed matter 

 য্া , েচক ফরম, াংক েনাট/কাগেজর,েনাট, ক সনদপ , 
ে ািশয়ার o িলফেলট, িব াপেনর সাম ী o a া  ছাপােনা 
সাম ী 

327 Registers, account books, notebooks, letter pads, 
diaries and similar articles, blotting-pads, 
binders, file covers, forms and other articles of 
stationery, of paper or paperboard 

 েরিজ ার, িহসাব বi, েনাটবুক, িচিঠ িলখা াড, ডাiরী eবং 
eকi জাতীয় িজিনষ, ব িটং াড, ব ধুিন, ফাiল কভার, ফর  
eবং a া  েপপার o েপপার েবােড র্র eর ৈতরী মেনাহরী সাম ী

328 Composed type, prepared printing plates or 
cylinders, impressed lithographic stones or other 
impressed media for use in printing 

 কে াজড টাiপ, মু েণর জ  তকৃত ে ট বা িসিল ার, 
iমে সড িলেথা ািফক ে ান/পাথর aথবা a া  মা ম মু ণ 
কােজর জ  

331 Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; 
retort carbon 

 েকাক-কয়লা আধা েকাক-কয়লা, পীট aথবা িরট র্ট কাব র্ন 

332 Tar distilled from coal, from lignite or from peat, 
and other mineral tars 

 কয়লা, িলগনাiট aথবা িপট eবং a া  খিনজ পদাথ র্ হেত 
ৈতরী পিরেশািধত আলকাতরা 

333 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
materials, other than crude; preparations n.e.c. 
containing by weight 70% or more of these oils, 
such oils being the basic constituents of the 
preparations 

 েপে ািলয়ামজাত  েতল বা িবিটিমন ািদ হেত ত, 
পিরেশািধত 

334 Petroleum gases and other gaseous 
hydrocarbons, except natural gas 

 েপে ািলয়াম াস eবং a  াসীয় হাiে াকাব র্ন, াকৃিতক 
াস িতত 

335 Petroleum jelly; paraffin wax, micro- crystalline 
petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, 
peat wax, other mineral waxes, and similar 
products; petroleum coke, petroleum bitumen 
and other residues of petroleum oils or of oils 
obtained from bituminous materials 

 েপে ািলয়াম েজলী, ারািফন েমাম, িসনাiট েমাম, িপট েমাম 
eবং a া  খিনজ েমাম eবং e ধরেনর , েপে ািলয়াম 
েকাক, িবটুিমন eবং িবটুিমন জাতীয় ািদ হেত গৃিহত 
েপে ািলয়াম ৈতল। 

336 Radioactive elements and isotopes and 
compounds; alloys, dispersions, ceramic products 
and mixtures containing these elements, isotopes 
or compounds; radioactive residues 

 েরিডo eকিটভ পদাথ র্ eবং আiেসাটপস eবং েযৗিগক পদাথ র্, 
ধাতব সংিম ণ, েরিডo eকিটভ তলানী ভৃিত 

337 Fuel elements (cartridges), for or of nuclear 
reactors 

 ালানী পদাথ র্/uপাদান (কািট র্েজস) িনuি য়ার িরeয্াকটার eর 
জ  

341 Basic organic chemicals  েমৗিলক ৈজব রাসায়িনক পদাথ র্ 

342 Basic inorganic chemicals n.e.c.  েমৗিলক aৈজব রসায়িনক যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

343 Tanning or dyeing extracts; tannins and their 
derivatives; colouring matter n.e.c. 

 শুকােনা/ িনং aথবা রং করা পদাথ র্, রং করা ািদ যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

344 Activated natural mineral products; animal 
black; tall oil; terpenic oils produced by the 
treatment of coniferous woods; crude dipentene; 
crude para-cymene; pine oil; rosin and resin 

 eকিটেভেটড াকৃিতক খিনজ ািদ, টল oেয়ল eকজােতর 
কাঠ হেত uৎপ  টারেপিনক েতল, পাiন েতল, রিসন,  রিসন 
eিসড eবং uডটার/ আলকাতরা, uড াপথা, সবিজ িপচ ভৃিত 
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acids, and derivatives thereof; rosin spirit and 
rosin oils; rum gums; wood tar; wood tar oils; 
wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; 
brewers' pitch 

345 Miscellaneous basic chemical products  িবিবধ েমৗিলক/ েবিসক রাসায়িনক ািদ 

346 Fertilizers and pesticides  সার eবং কীটনাশক 

347 Plastics in primary forms  াি ক ( াথিমক পয র্ােয়র) 

348 Synthetic rubber and factice derived from oils, 
and mixtures thereof with natural rubber and 
similar natural gums, in primary forms or in 
plates, sheets or strip 

 েসনেথিটক রাবার eবং ফয্াকটাiস, যাহা েতল হেত া  
াকৃিতক রাবার eবং eকi ধরেণর আঠা িম েন ৈতরী ে ট, িসট 

aথবা ি প 

351 Paints and varnishes and related products; 
artists' colours; ink 

 রং, ভািন র্স eবং e জাতীয় a া  uৎপাদন, িচ  িশে র জ  
রং o কািল 

352 Pharmaceutical products  ঔষধ প  

353 Soap, cleaning preparations, perfumes and toilet 
preparations 

 সাবান, েধৗত স িকর্ত িত, সাধন স িকর্ত o টয়েলট, 
সুগি  

354 Chemical products n.e.c.  রাসায়িনক প  যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

355 Man-made fibres  মানবসৃ  ত   

361 Rubber tyres and tubes   রাবার টায়ার eবং িটuব 

362 Other rubber products  a া  রাবার প  

363 Semi-manufactures of plastics  াি কেকর আধা ত প  

364 Packaging products of plastics  াি কেকর ােকিজং প  

369 Other plastics products  a া  াি ক প   

371 Glass and glass products  ক চ eবং ক েচর প  

372 Non-structural ceramic ware  নন- াকচারাল িসরািমক oয়য্ার 

373 Refractory products and structural non-
refractory clay products 

 কাদামািটর ৈতরী িরে কটরী eবং াকচারাল নন-িরে কটরী 
প  

374 Plaster, lime and cement  া ার, লাiম eবং িসেম  (েপাড়া চুনাপাথর) 

375 Articles of concrete, cement and plaster  কন ীট, িসেম  o া ার স িকর্ত ব   সাম ী 

376 Monumental or building stone and articles 
thereof 

 ুিতেসৗধ স িকর্ত aথবা িবি ং ে ান eবং e জাতীয় পাথর 

379 Other non-metallic mineral products n.e.c.  a া  aধাতব খিনজ প  যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

381 Furniture  আসবাব প  

382 Jewellery and related articles  aলংকার/জুেয়লারী eবং e স িকর্ত ািদ 

383 Musical instruments  বা য  

384 Sports goods  েখলা ধুলার সাম ী 
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385 Games and toys  েখলনা eবং েগমস/েখলা  

386 Roundabouts, swings, shooting galleries and 
other fairground amusements 

 রাu eবাuট, েদালনা,  সুিটং ালািরজ, eবং a া  েফয়ার 
াu  িচ িবেনাদন 

387 Prefabricated buildings  িবি ং িনম র্াণ পূব র্ aব া 

389 Other manufactured articles n.e.c.  a া  তকৃত  ািদ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

391 Wastes from food and tobacco industry  খা  o তামাক িশে র বজর্য্ 

392 Non-metal wastes or scraps  aধাতুর বজর্য্ বা aবিশ াংশ (Scraps) 

393 Metal wastes or scraps  ধাতব বজর্য্ eবং ভা া িজিনস প /aবিশ  

399 Other wastes and scraps  a া  িবন  বজর্য্ পদাথ র্ 

411 Basic iron and steel  েমৗিলক েলৗহ eবং i াত 

412 Products of iron or steel  ৈলাহা o i ােতর সাম ী  

413 Basic precious metals and metals clad with 
precious metals 

 েমৗিলক মূ বান ধাতু eবং মু বান ধাতুর পাত 

414 Copper, nickel, aluminium, alumina, lead, zinc 
and tin, unwrought 

 তামা, িনেকল, eয্ালুিমিনয়াম, eয্ালুিমনা, সীসা, দ া eবং িটন, 
aসমা  (unwrought) 

415 Semi-finished products of copper, nickel, 
aluminium, lead, zinc and tin or their alloys 

 তামা, িনেকল, eয্ালুিমিনয়াম, সীসা, দ া, eবং িটন aথবা 
iহােদর িম ন ারা uৎপািদত aধ র্-সমা   

416 Other non-ferrous metals and articles thereof 
(including waste and scrap of some metals); 
cermets and articles thereof 

 a া  aেলৗহময় ধাতু eবং iহােদর ারা uৎপািদত  (িকছু 
ধাতুর িবন  ভা া eবং পিরতয্া  aংশ সহ) Cermets o 
iহার ারা uৎপািদত  সাম ী 

421 Structural metal products and parts thereof  ধাতুর কাঠােমা সাম ী eবং uহােদর aংশ 

422 Tanks, reservoirs and containers of iron, steel or 
aluminium 

 েলৗহা, i াত aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী জলাধার 
(Tanks), িরজাভ র্ার eবং িজিনসপ  রািখবার uপেযাগী পা   

423 Steam generators, (except central heating 
boilers) and parts thereof 

 বা ীয় েজনােরটর (েক ীয় তাপ uৎপাদনকারী বয়লার বােদ) 
eবং uহােদর aংশ 

429 Other fabricated metal products  uৎপািদত a া  ধাতব  

431 Engines and turbines and parts thereof  সাধারন uে ে  বহৃত েমিশনাির iি ন eবং টারবাiন eবং 
uহােদর aংশ 

432 Pumps, compressors, hydraulic and pneumatic 
power engines, and valves, and parts thereof 

 জল o a া  তরল পদাথ র্ uঠাiবার কল, সংেকাচন য , জলীয় 
eবং বায়বীয় শি  চািলত iি ন, ভালব eবং iহােদর aংশ o 
সর ামািদ 

433 Bearings, gears, gearing and driving elements, 
and parts thereof 

 েবয়ািরং, িগয়ার, িগয়ািরং eবং ঐ সব য ািদ  পিরচালনার 
uপকরণ eবং iহােদর aংশ o সর ামািদ 

434 Ovens and furnace burners and parts thereof  চুলা eবং চূলার বান র্ার eবং iহােদর aংশ eবং সর ামািদ 

435 Lifting and handling equipment and parts 
thereof 

 িলফট eবং হ  বহৃত uে ালন য পািত eবং iহােদর aংশ 
eবং সর াম 

439 Other general-purpose machinery and parts 
thereof 

 a া  সাধারণ uে ে  বহৃত য পািত eবং iহােদর aংশ o 
সর াম 
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441 Agricultural or forestry machinery and parts 
thereof 

 কৃিষ eবং বনায়ন য াপািত eবং তােদর খুচরা য াংশ 

442 Machine-tools and parts and accessories thereof  েমিশন টুলস eবং  iহার aংশ eবং আনুষাি ক 

443 Machinery for metallurgy and parts thereof  ধাতু গলাiয়া িবিভ  রুপদানকারী েমিশন eবং তার aংশ 

444 Machinery for mining, quarrying and 
construction, and parts thereof 

 খিনজ পদাথ র্ uে ালন, পাথর সং হ eবং িনম র্াণ কােজ বহৃত 
েমিশন eবং তার aংশ 

445 Machinery for food, beverage and tobacco 
processing, and parts thereof 

 খা , পানীয় eবং তামাক ি য়া করেনর য পািত eবং তার 
aংশ 

446 Machinery for textile, apparel and leather 
production, and parts thereof 

 ব , েপাষাক eবং চামড়া uৎপাদেনর য পািত eবং তার 
আনুষি ক 

447 Weapons and ammunition and parts thereof  a  eবং েগালাবারুদ eবং তার aংশ 

448 Domestic appliances and parts thereof  গৃেহ বহৃত য পািত eবং তার aংশ 

449 Other special-purpose machinery and parts 
thereof 

 a া  িবেশষ uে ে  বহৃত েমিশনািরজ eবং য াংশ 

451 Office and accounting machinery, and parts and 
accessories thereof 

 aিফস eবং িহসাব সং া  েমিশন eবং তােদর খুচরা 
য াংশসমূহ 

452 Computing machinery and parts and accessories 
thereof 

 িহসাব-িনকাশ eর েমিসনাির eবং তােদর পাট র্স o সর ামািদ 

461 Electric motors, generators and transformers, 
and parts thereof 

 ৈবদুয্িতক মটর, েজনােরটর, া ফরমার o আনুসাি ক খুচরা 
য পািত 

462 Electricity distribution and control apparatus, 
and parts thereof 

 িবদুয্ৎ ব ন, িনয় ণ য পািত o খুচরাংশ iতয্ািদ 

463 Insulated wire and cable; optical fibre cables  iনসুেলেটড তার eবং কয্াবল, aপিটকয্াল ফাiবার কয্াবল 

464 Accumulators, primary cells and primary 
batteries, and parts thereof 

 সকল কার ে ােরজ eবং াথিমক াটারী uৎপাদন o সংি  
য াংশ 

465 Electric filament or discharge lamps; arc lamps; 
lighting equipment; parts thereof 

 ৈবদুয্িতক িফলােম  বা  বা িডসচাজর্ বািতসমূহ, e.আর.িস 
বািতসমূহ, লাiিটং য পািত o তােদর য াংশ 

469 Other electrical equipment and parts thereof  a া  ৈবদুয্িতক সর ামািদ eবং তােদর য াংশসমূহ  

471 Electronic valves and tubes; electronic 
components; parts thereof 

 iেলকে ািন  ভা  eবং িটuব, iেলকে ািন  কে ােন  o 
তােদর য াংশ 

472 Television and radio transmitters; television, 
video and digital cameras; telephone sets 

 েটিলিভশন eবং েরিডo া িমটার, েটিলিভশন, িভিডo eবং 
িডিজটাল কয্ােমরা, েটিলেফান েসট  

473 Radio broadcast and television receivers; 
apparatus for sound and video recording and 
reproducing; microphones, loudspeakers, 
amplifiers, etc. 

 েরিডo স চার eবং েটিলিভশন িরিসভার; সাu , িভিডo 
েরকিড র্ং, পুনৈতরী করা, মাiে ােফান, লাuড ীকার, 
eি ফায়ার য পািত  

474 Parts for the goods of classes 4721 to 4733 and 
4822 

 5832 o 5844 eবং 5933 েত uে িখত যে র aংশসমূহ 

475 Disks, tapes, solid-state non-volatile storage 
devices and other media, not recorded 

 িড , েটপস, সিলড ে ট, নন-েভালাটাiল ে ােরজ  িডভাiস 
eবং a া  িমিডয়া  েরকড র্কৃত নয় 
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476 Audio, video and other disks, tapes and other 
physical media, recorded 

 aিডo, িভিডo eবং a া  িড , েটপস eবং a া  
িফিজকয্াল িমিডয়া (েরকড র্কৃত) 

478 Packaged software  ােকজ সফটoয়ার 

479 Cards with magnetic strips or chip  াগেনিটক ি পস বা িচপসহ কাড র্স 

481 Medical and surgical equipment and orthopaedic 
appliances 

 িচিকৎসা eবং শ  িচিকৎসা য পািত eবং aেথ র্ােপিডক 
য পািত 

482 Instruments and appliances for measuring, 
checking, testing, navigating and other purposes, 
except optical instruments; industrial process 
control equipment; parts and accessories thereof 

 য পািত eবং সর ামািদ যা পিরমাপ েচিকং, পরী া, 
েনিভেগিটং eবং a  uে ে , বহৃত (aপিটকয্াল সর ামািদ, 
িশ গত ি য়া িনয় ণ য পািত, য  eবং খুচরা য াংশ eবং 
ei জাতীয় e ে ণীর a ভূ র্  নয়) 

483 Optical instruments and photographic 
equipment, and parts and accessories thereof 

 aপিটকয্াল uপকরণ eবং ফেটা ািফক সর ামািদ eবং পাট র্, 
খুচরা য াংশসমূহ 

484 Watches and clocks, and parts thereof  হাত ঘিড় বা বড় ঘিড় o e জাতীয় য াংশ 

491 Motor vehicles, trailers and semi-trailers; parts 
and accessories thereof 

 েমাটরযান, ে iলার eবং েসিম-ে iলার; পাট র্স eবং আনুষি ক 
uপকরণ 

492 Bodies (coachwork) for motor vehicles; trailers 
and semi-trailers; parts and accessories thereof 

 মটর যােনর বিড, ে iলােরর eবং েসিম-ে iলােরর বিড eবং 
eকi জাতীয় কম র্কা  o uপাদান 

493 Ships  জাহাজ  

494 Pleasure and sporting boats  আন  eবং ীড়া জাহাজ 

495 Railway and tramway locomotives and rolling 
stock, and parts thereof 

 েরলoেয় eবং ামoেয় লেকােমিটভ eবং আবতর্ন eবং ei 
জাতীয় য াংশ  

496 Aircraft and spacecraft, and parts thereof  uেড়াজাহাজ eবং মহাশূ যান eবং uহােদর পাট র্স  

499 Other transport equipment and parts thereof  a া  পিরবহন য পািত eবং uহােদর পাট র্স 

531 Buildings  ভবন 

532 Civil engineering works  পুর/িসিভল েকৗশলী কাজ 

541 General construction services of buildings  ভবেনর সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

542 General construction services of civil 
engineering works 

 পুর েকৗশল কােজর সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

543 Site preparation services  সাiট ি পােরশন বা কম র্ eলাকা তকরণ িনম র্াণ েসবা 

544 Assembly and erection of prefabricated 
constructions 

 আেগ েথেক ৈতরী করা   সাম ী eকি ত কের িনম র্াণ 
করা 

545 Special trade construction services  িবেশষ uে মূলক িনম র্াণ েসবা 

546 Installation services  াপন েসবা 

547 Building completion and finishing services  ভবন সমা করণ o বসবােসর uপেযাগী করণ েসবা 

611 Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis 

 পাiকারী বসা েসবা (িফ বা চুি  তীত) 

612 Wholesale trade services on a fee or contract  িফ বা চুি  িভি েত পাiকারী বসা েসবা দান 
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basis. 

621 Non-specialized store retail trade services  সাধারণ (a-িবেশষািয়ত) েদাকােন খুচরা বসা েসবা 

622 Specialized store retail trade services  িবেশষািয়ত েদাকােন খুচরা বসা েসবা 

623 Mail order or internet retail trade services  ডাকেযােগ িনেদ র্েশ aথবা i ারেনেট খুচরা বসা েসবা 

624 Other non-store retail trade services  a া  েদাকানিবহীন (non-store) খুচরা বসা েসবা 

625 Retail trade services on a fee or contract basis  িফ aথবা চুি র িভি েত খুচরা বসা েসবা 

631 Accommodation services for visitors  দশ র্নাথ / aিতিথেদর আবাসন েসবা 

632 Other accommodation services for visitors and 
others 

 aিতিথ o a া েদর জ  a া  আবাসন েসবা 

633 Food serving services  খা  সরবরাহ সুিবধা েসবা 

634 Beverage serving services  পানীয় সরবরাহ েসবা 

641 Local transport and sightseeing transportation 
services of passengers 

 ানীয় পয র্ায় eবং দশ র্নাথ  ােন যা ী পিরবহন সং া  েসবা 

642 Long-distance transport services of passengers  যা ীেদর জ  দুরদূরাে  পিরবহন েসবা 

651 Land transport services of freight  ভাড়ায় ল পেথ প  পিরবহন েসবা 

652 Water transport services of freight  ভাড়ায় জলপেথ প  পিরবহন েসবা 

653 Air and space transport services of freight  ভাড়ায় আকাশ o মহাকাশ পেথ পিরবহন েসবা 

660 Rental services of transport vehicles with 
operators 

 চালকসহ ভাড়ায় পিরবহন যানবাহন েসবা 

671 Cargo handling services  কােগ র্া হয্া িলং সািভ র্স 

672 Storage and warehousing services  গুদামজাত o সংর ণ সািভ র্স েসবা 

673 Supporting services for railway transport  েরলপেথ পিরবহেনর জ  সহায়ক েসবা 

674 Supporting services for road transport  সড়কপেথ পিরবহেনর জ  a া   সহায়ক েসবা 

675 Supporting services for water transport  জলপেথ পিরবহেনর সহায়ক েসবা 

676 Supporting services for air or space transport  আকাশ বা মহাশূে  পেথ সহায়ক েসবা 

679 Other supporting transport services  a া  সহায়ক পিরবহন েসবা 

681 Postal and courier services  ডাক o কুিরয়ার েসবা 

691 Electricity and gas distribution (on own account)  িবদুয্ৎ, াস িবতরণ (িনজ িহেসেব) 

692 Water distribution (on own account)  পািন িবতরণ (িনজ িহেসেব) 

711 Financial services, except investment banking, 
insurance services and pension services 

 িবিনেয়াগ াংক, iনসুের  o েপনশন েসবা তীত আিথ র্ক েসবা

712 Investment banking services  িবিনেয়াগ াংিকং েসবা 

713 Insurance and pension services (excluding 
reinsurance services), except compulsory social 

 বা তামূলক সামািজক িনরাপ া েসবা বােদ eবং পুনঃ 
বীমাকরণ ছাড়া বীমা eবং েপনশন েসবা 
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security services 

714 Reinsurance services  পুনঃ বীমাকরণ েসবা 

715 Services auxiliary to financial services other 
than to insurance and pensions 

 iনসুয্ের  o েপনশন তীত a া  সহায়ক আিথ র্ক েসবাসমূহ 

716 Services auxiliary to insurance and pensions  iনসুয্ের  o েপনশন সং া  সহায়ক েসবাসমূহ 

717 Services of holding financial assets  aথ র্  স দ ািধকার েসবা 

721 Real estate services involving own or leased 
property 

 িনজ বা ব ক েনয়া আবািসক স দসমূেহর ভাড়া aথবা ব ক 
েসবা  

722 Real estate services on a fee or contract basis  িফেসর িবিনমেয় aথবা চুি র িভি েত াবর স ি  েসবা 
(real estate েসবা) 

731 Leasing or rental services concerning machinery 
and equipment without operator 

 চালক তীত য পািত aথবা সর ামািদর ব কী aথবা ভাড়া 
দান েসবা 

732 Leasing or rental services concerning other 
goods 

 a া  সাম ীর ভাড়া বা লীজ েসবা 

733 Licensing services for the right to use 
intellectual property and similar products 

 বুি ম া সং া  বা aনুরূপ স েদর বহােরর aিধকার সং া  
লাiেস  েসবা 

811 Research and experimental development 
services in natural sciences and engineering 

 াকৃিতক িব ান o েকৗশেল গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন 
েসবা 

812 Research and experimental development 
services in social sciences and humanities 

 সমাজ িব ােন eবং মানিবক িবষেয় গেবষণা o পরী ামূলক 
u য়ন েসবা 

813 Interdisciplinary research and experimental 
development services 

 আ :শা ীয় িবষেয় গেবষণা eবং পরী ামূলক u য়ন েসবা 

814 Research and development originals  u াবনী গেবষণা o u য়ন  

821 Legal services  আiনী েসবা 

822 Accounting, auditing and bookkeeping services  িহসাব িব ান, িনরী া o  িহসাব র ণ সং া  েসবা 

823 Tax consultancy and preparation services  কর পরামশ র্ o িতমুলক েসবা 

824 Insolvency and receivership services  েদuিলয়া  o িজ াদাির  েসবা 

831 Management consulting and management 
services; information technology services 

 ব াপনা পরামশ র্ o ব াপনা েসবা eবং ত  যুি গত েসবা 

832 Architectural services, urban and land planning 
and landscape architectural services 

 াপতয্ েসবা, শহর o ভূিম পিরক না eবং াকৃিতক ভূদৃ  
াপতয্ েসবা 

833 Engineering services  েকৗশল েসবা  

834 Scientific and other technical services  ৈব ািনক o a া  কািরগরী েসবা 

835 Veterinary services  পশু পািখর েরাগ সং া  েসবা 

836 Advertising services and provision of advertising 
space or time 

 িব াপন সং া  েসবা eবং িব াপেনর জায়গা o সময় সং া  
েসবা 

837 Market research and public opinion polling  বাজার গেবষনা eবং জনমত সং া  েভাট েসবা 
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services 

838 Photography services and photographic 
processing services 

 আেলাক িচ  স িকর্ত েসবা eবং আেলাক িচ  ি য়া েসবা 

839 Other professional, technical and business 
services n.e.c. 

 a া  েপশাগত, কািরগরী eবং বসা মুলক েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

841 Telephony and other telecommunications 
services 

 েটিলেফান (দুর আলাপন) eবং a া  েটিলেযাগােযাগ েসবা 

842 Internet telecommunications services  i ারেনট েটিলেযাগােযাগ েসবা 

843 On-line content  aনলাiন কনেট  

844 News agency services  সংবােদর িতিনিধ  মুলক েসবা 

845 Library and archive services  াগার eবং দিলল দা ােবজ সংর ণ েসবা 

846 Broadcasting, programming and programme 
distribution services 

 স চার, aনু ান ৈতরী eবং aনু ান ব ন সং া  েসবা 

851 Employment services   কম র্সং ান েসবা 

852 Investigation and security services  তদ  পিরদশ র্ন eবং িনরাপ া েসবা  

853 Cleaning services  পির ার - পির  েসবা 

854 Packaging services  ােকিজং েসবা 

855 Travel arrangement, tour operator and related 
services 

 মেনর আেয়াজন, মন কা র্ ম পিরচালনা eবং eর সােথ 
সংি  সকল েসবা 

859 Other support services  a া  সহায়ক েসবা 

861 Support services to agriculture, hunting, forestry 
and fishing 

 কৃিষ, িশকার, বনজ eবং মৎ  স ক ত েপশায় সহেযািগতা 
মুলক েসবা 

862 Support services to mining  খিনজ আহরণ কােজ সহেযািগতা মুলক েসবা 

863 Support services to electricity, gas and water 
distribution 

 িবদুয্ৎ, াস eবং পািন ব েন সহেযািগতা মুলক েসবা 

871 Maintenance and repair services of fabricated 
metal products, machinery and equipment 

 েজাড়া লাগােনা ধাতব প , য পািত o সর াম eর র ণােব ন 
o েমরামত েসবা 

872 Repair services of other goods  a া  পে র েমরামত েসবা 

873 Installation services (other than construction)  াপন েসবা (িনম র্াণ তীত) 

881 Food, beverage and tobacco manufacturing 
services 

 খা , পানীয় eবং তামাক জাতীয় প  uৎপাদন েসবা 

882 Textile, wearing apparel and leather 
manufacturing services 

 কাপড় eবং পিরেধয় েপাশাক eবং চামড়া জাতীয় প  uৎপাদন 
েসবা 

883 Wood and paper manufacturing services  কাঠ eবং কাগজ uৎপাদন েসবা 

884 Petroleum, chemical and pharmaceutical product 
manufacturing services 

 ে ে ািলয়াম, রাসায়িনক , ফাম র্ািসিটuকয্াল প  uৎপাদন 
েসবা 

885 Rubber, plastic and other non-metallic mineral  রাবার, াি ক eবং a া  a-ধাতব খিনজ প  uৎপাদন েসবা 
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product manufacturing services

886 Basic metal manufacturing services  েমৗিলক ধাতু uৎপাদন েসবা 

887 Fabricated metal product, machinery and 
equipment manufacturing services 

 েজাড় লাগােনা ধাতব প , য াংশ o সরা ম uৎপাদন েসবা 

888 Transport equipment manufacturing services  পিরবহন য াংশ uৎপাদন েসবা 

889 Other manufacturing services  a া  uৎপাদন েসবা 

891 Publishing, printing and reproduction services  কাশনা, ি ি ং eবং পুনরু ার েসবা 

892 Moulding, pressing, stamping, extruding and 
similar plastic manufacturing services 

 েমৗি ং, ে িসং/চালেনা, য্াি ং eবং e জাতীয় াি ক 
uৎপাদন েসবা 

893 Casting, forging, stamping and similar metal 
manufacturing services 

 কাি ং, ফরিজর্ং, য্াি ং eবং e জাতীয় ধাতব uৎপাদন েসবা 

894 Materials recovery (recycling) services, on a fee 
or contract basis 

 ািদ পুনরু ার (পুনচ ) েসবা িফ বা চুি র িভি েত  

911 Administrative services of the government  সরকােরর শাসিনক েসবা  

912 Public administrative services provided to the 
community as a whole 

 সম  কিমuিনিটেত দ  জন শাসিনক েসবা 

913 Administrative services related to compulsory 
social security schemes 

 বা তা মূলক সামািজক িনরাপ া মূলক  শাসিনক েসবা 

921 Pre-primary education services  াক- াথিমক িশ া স িকর্ত েসবা 

922 Primary education services  াথিমক িশ া েসবা  

923 Secondary education services  মা িমক িশ া েসবা  

924 Post-secondary non-tertiary education services  u মা িমক ( াতক পয র্ায় নেহ eমন) িশ া েসবা  

925 Tertiary education services  িব িব ালয়/ াতক পয র্ােয়র িশ া েসবা 

929 Other education and training services and 
educational support services 

 a া  িশ া eবং িশ ণ েসবা eবং িশ া সহায়ক েসবা  

931 Human health services  জন া য্ েসবা 

932 Residential care services for the elderly and 
disabled 

 বয়  o a ম ি েদর আবািসক য  েসবা 

933 Other social services with accommodation  আবাসন সুিবধাসহ a া  সামািজক েসবা 

934 Social services without accommodation for the 
elderly and disabled 

 aনাবািসক a ম o বয়  েলাকেদর সামািজক েসবা 

935 Other social services without accommodation  aনাবািসক a া  সামািজক েসবা  

941 Sewerage, sewage treatment and septic tank 
cleaning services 

 পয়ঃ ণালী, বজর্য্ পিরেশাধন o েসি াংক পির  
েসবাদানকারী েসবা 

942 Waste collection services  বজর্য্/ময়লা সং হকরণ েসবা 

943 Waste treatment and disposal services  বজর্য্ ব া eবং aপসারণ  েসবা 
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944 Remediation services  িতকারমূলক েসবা 

945 Sanitation and similar services  পয়ঃিন াশন eবং e জাতীয় েসবা 

949 Other environmental protection services n.e.c.  a া  পিরেবশ দূষণ িতেরাধক মূলক েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

951 Services furnished by business, employers and 
professional organizations 

 বসা, চাকুরী, েপশাজীিব সং ার েসবা 

952 Services furnished by trade unions  ে ড iuিনয়ন সংগঠন েসবা 

959 Services furnished by other membership 
organizations 

 a া  সং ার সদ পদ সংগিঠত করা েসবা 

961 Audiovisual and related services  aিডo িভজুয়য্াল eবং e স িকর্ত েসবা 

962 Performing arts and other live entertainment 
event presentation and promotion services 

 িশ কলা দশ র্ন o a া  সরাসির িচ  িবেনাদন মূলক aনু ান 
uপ াপন o u তকরন েসবা 

963 Services of performing and other artists  aিভনয়, সংিগত eবং a া  িশ ীেদর েসবা 

964 Museum and preservation services  যাদুঘর o সংর ণমূলক েসবা 

965 Sports and recreational sports services  েখলা লা eবং িচ িবেনাদন মূলক েখলাধুলা সং া  েসবা 

966 Services of athletes and related support services  েখলয়াড় o সংি  সহেযাগী েসবাসমুহ 

969 Other amusement and recreational services  a া  আন দানকারী o িচ  িবেনাদন েসবাসমূহ 

971 Washing, cleaning and dyeing services  েধৗতকরণ, পির ারকরণ eবং রং করা েসবা সমূহ 

972 Beauty and physical well-being services  েসৗ র্ eবং শারীিরক েসৗ র্করণ েসবা সমূহ 

973 Funeral, cremation and undertaking services  aে ি ি য়া, দাহকরা eবং দািয় ভার হনমূলক েসবা সমূহ 

979 Other miscellaneous services  a া  িবিভ  ধরেণর েসবা সমূহ 

980 Domestic services  গৃহ ালী েসবা সমূহ 

990 Services provided by extraterritorial 
organizations and bodies 

 বিহ র্ েদশীয় সং া o সংগঠন ক র্ক েদয় েসবাসমূহ 
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 2.2.2   Class:  Type of goods and services by class  

Class Description English Description Bangla   

0111 Wheat গম 

0112 Maize (corn) ভূ া (শ ) 

0113 Rice (paddy) ধান 

0114 Sorghum েজায়ার বা ভূ া জাতীয় শ  

0115  Barley যব 

0116 Rye রাi (eক কার শ ) 

0117 Oats জi 

0118 Millet বাজরা/জনাির/জoয়ার 

0119 Other cereals a া  দানা শ   

0121 Leafy or stem vegetables পাতা বা কা  জাতীয় সবিজ 

0122  Melons তরমুজ 

0123 Fruit-bearing vegetables ফল ধরেনর সবিজ 

0124 Green leguminous vegetables সবুজ সীম েগা ীয় সবিজ 

0125 Root, bulb or tuberous vegetables িশকড় গজােনা ক  সদৃ  সবিজ (মািটর নীেচর) 

0126 Vegetable seeds, except beet seeds সবিজ বীজ,গাজর জাতীয় ক  িবেশষ eর বীজ তীত 

0127 Mushrooms and truffles মাশরুম eবং রসনােরাচক খাে  বহৃত eক ধরেনর ছ াক 

0128 Other tropical vegetable (owal copy, danta, 
drumstick etc.) 

a া  ী কালীন সবিজ (oলকিপ, ডাটা, সাজনা ভৃিত) 

0129 Vegetables, fresh, n.e.c. সবিজ,তাজা সবিজ, যা a  ে নী ভূ  হয়িন 

0131 Tropical and subtropical fruits ী কালীন eবং u  a লীয় ফল 

0132 Citrus fruits েলবু জাতীয় ফল 

0133 Grapes আ র  

0134 Berries and the fruits of the genus vaccinium কুল eবং রসােলা ফল  

0135 Pome fruits and stone fruits রসােলা ফেলর ম  eবং িবিচ জাতীয় ফল 

0136 Fruit seeds ফেলর বীজ 

0137 Nuts (excluding wild edible nuts and groundnuts), in 
shell 

বাদাম (বুেনা, েভাজয্ বাদাম িতত) শ  েখাসা যু  

0139 Other fruits, n.e.c. a া  ফল, যা a  ে ণীভূ  হয়িন  
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0141 Soya beans সয়ািবন 

0142 Groundnuts in shell েখাসাসহ বাদাম 

0143 Cottonseed তুলা বীজ 

0144 Other oilseeds a া  ৈতল বীজ 

0145 Olives জলপাi 

0146 Coconuts, in shell নািরেকল, েখাসাযু  

0149 Other oleaginous fruits a া  ৈতল জাতীয় ফল 

0151 Potatoes আলু 

0159 Other edible roots and tubers with high starch or 
inulin content 

a া  u  খা গুন স  েভাজয্ মূল eবং aংকুর জাতীয় খা  

0 161 Coffee, green কিফ (সবুজ) 

0162 Tea leaves চােয়র পাতা 

0163 Matê leaves সম-জাতীয় পাতা 

0164 Cocoa beans েকােকা বীজ/িবিচ 

0165 Spice and aromatic crops, raw মশলা eবং সুগি  শ  (আস ) রূপাম িরত হয়িন 

0165 Nutmeg, mace, cardamoms, raw জায়ফল, জয় ী, eলািচ (ক চা) 

0166 Onion, dry  ি য়াজ, শুকনা 

0169 Stimulant, spice and aromatic crops, n.e.c. u ীিপত কের e জাতীয়, মশলা eবং সুগি যু  শ  িবেশষ যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

0170 Pulses (dried leguminous vegetables) কলাi বা ডাল জাতীয় (শুকেনা িশম েগাeীয় সবিজ) 

0180 Sugar crops িচিনর গুনাগুন স  শ  

0191 Forage products, fodder গবািদ পশুর খা  o uপাদান সমূহ 

0192 Fibre crops a◌া◌ঁশযু  শ  

0193 Plants and parts of plants used primarily in 
perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, 
fungicidal or similar purposes 

চারাগাছ eবং গােছর aংশ যা ঔষধ, সুগি , কীটনাশক o 
ছ াকনাশক, e জাতীয় কােজ াথিমক ভােব বহার েযা  

0194 Beet seeds (excluding sugar beet seeds) and seeds 
of forage plants 

িমি  ােদর মূল/িশকড় িবিশ  গােছর বীজ (সুগার বীট ািতত) o 
পশু খা  জাতীয় গাছ 

0195 Natural rubber in primary forms or in plates, sheets 
or strip 

াথিমক aব ায় া  াকৃিতক রাবার aথবা ে ট শীট aথবা খ কৃত 
রাবার 

0196 Living plants; cut flowers and flower buds; flower 
seeds 

জীব  চারাগাছ, ফুল o ফেলর কিল eবং ফুেলর বীজ 
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0197 Unmanufactured tobacco a- ি য়াজাত তামাক 

0199 Other raw vegetable materials, n.e.c. a া  ক চা সবিজ প  যা a  ে নীভূ  হয়িন 

0211  Bovine animals, live গরু-মিহষ জীব  

0212 Other ruminants a া  পশু 

0213 Horses and other equines েঘাড়া eবং equines (েঘাড়া জাতীয়) 

0214 Swine / pigs শুকর 

0215 Poultry হ স-মুরিগ 

0219 Other live animals a া  জীব  াণী 

2196 Bees েমৗমািছ 

0221 Raw milk from bovine animals গরু-মিহেষর কচা দুধ (Raw) 

0229 Other raw milk a া  কাচ  দুধ 

0231 Hen eggs in shell, fresh মুরিগর িডম, তাজা (েখাসা সহ) 

0232 Eggs from other birds in shell, fresh, n.e.c. a া  পািখর িডম, তাজা (েখাসা সহ) যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

0233 Eggs for hatching তা িদেয় বা া ফুটােনার জ  িডম 

0241 Semen শু  

0 242 Embryos ন, গভ র্  বা া 

0291 Natural honey াকৃিতক মধু 

0292 Snails, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in 
brine, except sea snails 

শামুক, টাটকা, শুকেনা, লবনা , বরফজাত শামুক (সামুি ক শামুক 
তীত) 

0293 Edible products of animal origin n.e.c. াণী uৎস হেত, েভাজয্ প , যা a  ে নীভূ  হয়িন 

0294 Raw animal materials used in textiles ব খােত বহৃত, পশুজাত কাচ মাল 

0295 Hides, skins and furskins, raw পশুর নরম o েমাটা চামড়া (ক চা) 

0296 Insect waxes and spermaceti, whether or not 
refined or coloured 

মািছর েমাম eবং েমাম জাতীয় যা পিরেশািধত বা aপিরেশািধত 
(রিঙন) 

0311 Logs of coniferous wood ফল দায়ক গােছর কােঠর গঁুিড় (ফেলর গােছর গঁুিড়/কাঠ) 

0312 Logs of non-coniferous wood ফল দায়ক নয় eমন গােছর কােঠর গুঁিড় 

0313 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in 
similar forms 

ালানী কাঠ, গুঁিড়, শাখা শাখা eবং e জাতীয় aব ায় ালানী কাঠ 

0321 Natural gums and resins, gums-resins and 
oleoresins 

াকৃিতক গাম (আঠা) eবং resins (eক ধরেনর রাসায়িনক  যা 
বািন র্শ বা বািন র্শ জাতীয় প  ৈতরী হয়) 

0322 Natural cork, raw or simply prepared াকৃিতক ছালযু  বৃ , ক চা বা সাধারণ ভােব  
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তকৃত 

0323 Wild edible products বন েথেক uৎপ  প  যা ভ নীয়  

0324 Parts of plants, without flowers or flower buds, and 
grasses, mosses and lichens, suitable for 
ornamental purposes 

গাছ পালার a া  aংশ, ফুল, ফুেলর কিল ছাড়া ঘাস, ৈশবাল eবং 
ছ াক, যা aলংকার ৈতরীর uপেযাগী 

0325 Vegetable materials of a kind used primarily for 
plaiting or as stuffing or padding; raw vegetable 
materials of a kind used primarily for dyeing or 
tanning; vegetable products n.e.c. 

াথিমকভােব plaiting কােজ বহৃত সবিজ জাতীয় প  বা 
stuffing  বা padding কােজ বহৃত ক চা সবিজ যা 
াথিমকভােব রং বা শুকােনা কােজ বহৃত প  যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

0411 Fish, live জয্া  মাছ 

0412 Fish, fresh or chilled মাছ, তাজা, ঠা া 

0421 Crustaceans, not frozen ককড়া eবং e জাতীয় াণী (িহমািয়ত নয়) 

0422 Oysters িঝনুক 

0429 Other molluscs and aquatic invertebrates, live, 
fresh or chilled 

a া  িঝনুক জাতীয় জলজ েমরূদ হীন াণী যা জীিবত,তাজা aথবা 
ঠা া 

0431* Inland fish (sweet water fish) িমঠা পািনর মাছ 

0432* Sea fish, live, fresh, chilled সামুি ক মাছ, জীব ,  টাটকা, ঠা া 

0491 Coral and similar products, shells of molluscs, 
crustaceans or echinoderms and cuttle-bone 

শ  আবরণযু  িঝনুক, বাল eবং e জাতীয় , কা ড়া aথবা 
সামুি ক াণী echinoderms eবং cuttle-bone. 

0492 Natural sponges of aquatic animal origin  েছাট েছাট িছ যু  জলজ সামুি ক াণী। 

0493 Seaweeds and other algae, fresh, frozen or dried, 
whether or not ground 

সামুি ক আগাছা eবং a া  ৈশবাল, যা টাটকা, শুকেনা aথবা বরফ 
জাত যা সংরি ত বা াকৃিতক ভােব া  

1101 Coal, not agglomerated eকি ভূ  নয়, eমন কয়লা 

1102 Briquettes and similar solid fuels manufactured 
from coal 

কয়লা গঁুড়া eবং e জাতীয় কিঠন ালানী যা কয়লা েথেক ত 

1103 Lignite, not agglomerated eকি ভূ  নয় eমন পাথুের কয়লা 

1104 Lignite, agglomerated eকি ভূ  পাথুের কয়লা 

1105 Peat িপট কয়লা 

1201 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals, crude 

েপে ািলয়াম জাত েতল eবং পীচ জাতীয় খিনজ পদাথ র্ যার েথেক া  
েতল যা aপিরেশািধত 

1202 Natural gas, liquefied or in the gaseous state তরল eবং ািসয় aব ায় া  াকৃিতক াস 

1203 Bituminous or oil shale and tar sands পীচজাত aথবা পাথুের েতল eবং বালুযু  আলকাতরা 

1300 Uranium and thorium ores and concentrates iuেরিনয়াম, েথািরয়াম, আকিরক e জাতীয় eবং uহােদর ঘিনভূত  
ব   
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1410 Iron ores and concentrates, other than roasted iron 
pyrites 

েলাহা আকিরক eবং ঘনীভূত, েরাে ড েলাহার পাiেরট তীত 

1421 Copper, ores and concentrates তামা, আকিরক eবং eকি করন 

1422 Nickel ores and concentrates িনেকল, আকিরক eবং eকি করন 

1423 Aluminium ores and concentrates eয্ালুিমিনয়াম, আকর eবং eকি করন 

1424 Precious metal ores and concentrates মূ বান ধাতব, আকর eবং eকি করন 

1429 Other non-ferrous metal ores and concentrates 
(other than uranium or thorium ores and 
concentrates) 

a া  a-েলাহা জাতীয় ধাতব, eকি করন eবং ঘনীভূত ব  
(iuেরিনয়াম, েথািরয়াম আকর a া  হেত eকি করন) 

1511 Slate ে ট 

1512 Marble and other calcareous monumental or 
building stone 

মােব র্ল পাথর eবং a া  কয্ালকয্ারাস িত  aথবা িবি ং 
পাথর 

1513 Granite, sandstone and other monumental or 
building stone 

ানাiট, বািলর পাথর eবং a া  িত  aথবা িবি ং ৈতিরর 
পাথর  

1520 Gypsum; anhydrite; limestone flux; limestone and 
other calcareous stone, of a kind used for the 
manufacture of lime or cement 

িজপসাম, eনহাi াiট, চুনাপাথর eবং a া  কয্ালেকরাস পাথর 
যাহা িসেম  o চুন ৈতরীেত বহৃত হয়   

1531 Natural sands াকৃিতক বািল 

1532 Pebbles, gravel, broken or crushed stone, macadam; 
granules, chippings and powder of stone 

পাথর, েছাট পাথর, ভাংগা বা চূন র্ করা পাথর, চূন র্কৃত পাথেরর পাuডার 

1533 Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and 
asphaltic rock 

িবটুিমন, আলকাতরার মত কাল পদাথ র্, রা া আ রণ করার জ  
াকৃিতক পদাথ র্  

1540 Clays কাদা মািট (সাদা মািট) 

1611 Natural calcium phosphates, natural aluminium 
calcium phosphates and phosphatic chalk 

াকৃিতক কয্ালিশয়াম ফসেফট, াকৃিতক eলুিমিনয়াম কয্ালিশয়াম 
ফসেফট eবং ফসেফিটক চক  

1612 Unroasted iron pyrites aতাপযু /aেশািধত েলাহাজাত পাiেরট 

1619 Other chemical minerals a া  রাসায়িনক খিনজ ািদ 

1620 Salt and pure sodium chloride; sea water লবণ, িবশু ,েসািডয়াম ে ারাiড, সামুি ক পািন 

1631 Precious stones (including diamonds, but not 
industrial diamonds) and semi-precious stones, 
unworked or simply sawn or roughly shaped 

ডায়ম  সহ aিতমূ বান পাথর (িশ জাত ডায়ম  নয়) eবং আধা- 
aিতমূ বান পাথর যাহা খজ কাটা aথবা করাত িদেয় আকার বা 
নমুনা করা হয় 

1632 Industrial diamonds, unworked or simply sawn, 
cleaved or bruted; pumice stone; emery; natural 
corundum, natural garnet and other natural 
abrasives 

িশ জাত ডায়ম  যাহা সামা  করাত িদেয় কাটা বা নমুনা করা নয় 
ঝামা পাথর, পিলেশর কােজ বহৃত ধাতব, াকৃিতক uপর  বা পাথর 
eবং a া  পাথর যাহা মসৃন করার কােজ বহৃত হয় 

1633 Chalk and dolomite চুনাপাথর eবং পাথেরর েটিবল 
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1639 Other minerals n.e.c. a া  খিনজ পদাথ র্ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

1710 Electrical energy  ৈবদুয্িতক শি  

1720 Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, 
other than petroleum gases and other gaseous 
hydrocarbons 

কয়লা o পািন হেত uৎপ  াস, uৎপািদত াস eবং eকi জাতীয় 
াস সমূহ (েপে ািলয়াম েথেক uৎপ  াস o হাiে া কাব র্ন াস 
তীত) 

1730 Steam and hot water বা ীয় o গরম পািন 

1740 Ice and snow বরফ o তুষার 

1800 Natural water  াকৃিতক পািন 

2111 Meat of mammals, fresh or chilled পািয় াণীর মাংস, তাজা aথবা ঠা া 

2112 Meat of poultry, fresh or chilled হ স-মুরিগর মাংস, তাজা বা ঠা া 

2113 Meat of mammals, frozen পািয় াণীর মাংস, িহমািয়ত 

2114  Meat of poultry, frozen হ স-মুরগীর মাংস, িহমািয়ত 

2115 Edible offal of mammals, fresh, chilled or frozen পায়ী াণীর মাংস o a া  ভ ণীয় aংশ, টাটকা বা ঠা া বা 
িহমািয়ত 

2116 Edible offal of poultry, fresh, chilled or frozen হ স-মুরগীর মাংস  ভ নীয় uি  aংশ, টাটকা, ঠা া বা িহমািয়ত 

2117 Preserves and preparations of meat, meat offal or 
blood 

মাংস, uি  মাংস aথবা র  সংর ণ o তকরণ 

2118 Flours, meals and pellets of meat or meat offal, 
inedible; greaves 

মাংেসর aথবা মাংেসর ভ নীয় aংেশর ময়দা, খাবার eবং ম  যা 
ভ নীয় নয় 

2119 Other meat and edible offal, fresh, chilled or frozen a া  মাংস eবং ভ ণীয় uি  aংশ, ঠা া aথবা িহমািয়ত 

2121 Fish, frozen (excluding fish fillets and fish meat) মাছ, িহমািয়ত (মােছর ম  o মােছর মাংস িতত) 

2122 Fish fillets and meat; fish livers and roes মােছর ম  eবং মাংস, মােছর যকৃত o িডম 

2123 Fish, dried, whether or not salted, or in brine; 
smoked incl. fillets; edible fish meal 

মাছ শুকেনা, লবনা  aথবা aলবনা  aথবা aতয্ািধক লবনা  জেল 
েভজােনা, ধুমািয়ত ক টা ছাড়ােনা: মাছ জাতীয় ভ নীয় খাবার 

2124 Fish, otherwise prepared or preserved; caviar and 
caviar substitutes 

মাছ a ভােব তকৃত বা সংরি ত ; েনানাপািন বা চাটিনযু  
সামুি ক মােছর িডম বা eর স রক 

2125 Crustaceans, frozen িঝনুক, ককড়া, িহমািয়ত 

2126 Molluscs and other aquatic invertebrates, frozen, 
dried, salted or in brine 

শামুক o a া  জলজ aেমরুদ ী াণী, িহমািয়ত, শুকেনা, লবন 
েমশােনা aথবা aতয্ািধক লবণ পািনেত েভজােনা  

2127 Crustaceans, otherwise prepared or preserved িঝনুক, ককড়া a ভােব তকৃত বা সংরি ত 

2128 Molluscs and other aquatic invertebrates, 
otherwise prepared or preserved 

শামুক eবং a  aেমরুদ ী জলজ াণী a ভােব তকৃত aথবা 
সংরি ত 
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2129 Flours, meals and pellets, inedible, and other 
products n.e.c., of fish or of crustaceans, molluscs or 
other aquatic invertebrates; dead fish, crustaceans, 
molluscs or other aquatic invertebrates unfit for 
human consumption 

মাছ, িঝনুক, ককড়া, শামুক িকংবা a া  aেমরুদ ী জলজ াণীর 
ময়দা, খাবার eবং ম , ভ ণীয় নয় o a া   (a  
aে ণীভূ ),  মৃত মাছ, ককড়া, শামুক বা a  aেমরুদ ী জলজ 
াণী যা মানুেষর েভােগর aেযা  

2131 Frozen vegetables, pulses and potatoes িহমািয়ত শাক-সবিজ, ডাল o আলু 

2132 Vegetable juices শাক-সবিজর জুস (রস) 

2133 Vegetables provisionally preserved শাক-সবিজ সামিয়কভােব সংরি ত 

2134 Vegetables, pulses and potatoes, preserved by 
vinegar or acetic acid 

শাক-সবিজ, ডাল o আলু, িসরকা aথবা eিসিটক eিসেড সংরি ত 

2139 Other prepared and preserved vegetables, pulses 
and potatoes 

a া  তকৃত o সংরি ত শাক-সবিজ, ডাল o আলু 

2141 Dried fruit শুকনা ফল 

2142 Shelled nuts শ  েখাসাযু  বাদাম 

2143 Fruit juices ফেলর রস (জুস) 

2149 Other prepared and preserved fruit and nuts 
(except by sugar) 

a া  তকৃত o সংরি ত ফল eবং বাদাম (িচিন ারা তীত) 

2151 Animal fats, unrendered াণীর চিব র্ ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত নয় 

2152 Animal fats and oils, rendered াণীর চিব র্ ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত  

2153 Vegetable oils, crude সবিজ েতল, aপিরেশািধত 

2154 Vegetable oils, refined uি জ েতল, পিরেশািধত 

2155 Margarine and similar preparations াণীজ বা uি জ চিব র্ হেত মাখন বা সদৃশ  তকরণ 

2159 Other animal and vegetable oils and fats, refined, 
n.e.c. 

a া  াণীজ eবং uি জ েতল eবং চিব র্, পিরেশািধত যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

2160 Cotton linters তুলার ে জ ব ধার নরম কাপড়  

2171 Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats 
or oils 

uি জ চিব র্ বা েতল  uৎপাদেনর পর ৈখল বা িনেরট বাদবাকী aংশ 

2172 Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, 
except those of mustard 

েতল বীজ বা ৈতলা  ফেলর ময়দা eবং খাবার, সিরষা তীত 

2173 Vegetable waxes (other than triglycerides), insect 
waxes and spermaceti; degras; residues resulting 
from the treatment of fatty substances or animal or 
vegetable waxes 

uি জ, কীট পতে র েমাম eবং িতিমর মাথার চিব র্; degras; 
uৎপাদেনর পর জমাকৃত তলানী 

2211 Processed liquid milk ি য়াজাতকৃত তরল দুধ 

2212 Cream, fresh ছানা, ে শ (টাটকা) 

2213 Whey েঘাল, ছানার পািন, মাঠা 



33 

 

Class Description English Description Bangla   

2221 Milk and cream in solid forms দুধ eবং ীম কিঠন/শ  aব ায় 

2222 Milk and cream, concentrated or containing added 
sugar or other sweetening matter, other than in 
solid forms 

aকিঠন রূেপর দুধ o ছানা, ঘনািয়ত eবং aিতির  িচিন aথবা 
a া  িমি কারক  যু  

2223 Yoghurt and other fermented or acidified milk and 
cream 

দিধ eবং a া  গ জািয়ত বা a ািয়ত দুধ o ছানা  

2224 Butter and other fats and oils derived from milk মাখন eবং a া  চিব র্ o েতল, দুধ হেত u ূত a া  চিব র্ o েতল 

2225 Cheese, fresh or processed পিনর, টাটকা বা ি য়াজাতকৃত 

2226 Casein ননী 

2227 Ice cream and other edible ice আiস ীম eবং a া  েভাজয্ বরফ 

2228 Ghee from milk of cattle, fresh and proessed েগাদু  হেত uৎপ  িঘ, টাটকা বা ি য়াজাতকৃত 

2229 Dairy products n.e.c. a  aে ণীভূ  দু প  

2230 Eggs, in shell, preserved or cooked েখাসাযু  িডম, সংরি ত বা র নকৃত 

2311 Wheat and meslin flour গম o েমজিলেনর আটা/ময়দা 

2312 Other cereal flours a া  খা শ জাত আটা/ময়দা  

2313 Groats, meal and pellets of wheat and other cereals গম eবং a া  খা শে র েখাসািবহীন aংশ, গমচূণ র্ o গমচূেণ র্র 
দলা 

2314 Other cereal grain products (including corn flakes) a া  খা শ  o খা কণা সং া  প  (কণ র্ ে কস সহ) 

2316 Rice, semi- or wholly milled, or husked কেল ভা ােনা বা হােত/েঢিকেত ভা া চাল, স ণ র্ বা আংিশক 

2317 Other vegetable flours and meals a া  সি জাত আটা/ময়দা 

2318 Mixes and doughs for the preparation of bakers' 
wares 

েবকারী প  ৈতরীর িম ণ বা মাখা ময়দার তাল 

2321 Glucose and glucose syrup; fructose and fructose 
syrup; lactose and lactose syrup; invert sugar; 
sugars and sugar syrups n.e.c.; artificial honey; 
caramel 

েকাজ o েকাজ িসরাপ, ে াজ o ে াজ িসরাপ, াে াজ o 
াে াজ িসরাপ, a  aে ণীভূ  িচিন eবং িচিনর িসরাপ, কৃি ম 

মধু, ালিচিনর আঠােলা  (কটকিট), iনভাট র্ সুগার 

2322 Starches; inulin; wheat gluten; dextrins and other 
modified starches 

ে তসার; iনুিলন; ময়দা/গেমর আঠা, েড ি ন বা a া  পিরবিতর্ত 
ে তসার 

2323 Tapioca and substitutes therefor prepared from 
starch, in the form of flakes, grains, siftings or 
similar forms 

ে তসার হেত তকৃত শকর্রা eবং e জাতীয়   

2331 Preparations used in animal feeding পশুখাে  বহৃত   

2332 Lucerne (alfalfa) meal and pellets পশুখা  eবং ম  

2341 Crispbread; rusks, toasted bread and similar 
toasted products 

মচমেচ রুিট, িব ট, েটা  িব ট eবং e জাতীয় েটাে ড  
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2342 Gingerbread and the like; sweet biscuits; waffles 
and wafers 

আদা েমশােনা গাঢ় রেঙর িব ট বা েকক eবং e জাতীয় ; িমি  
িব ট, oেয়ফল (েছাট ে কা েককিবেশষ) e  oেয়ফার (পাতলা 
িব টিবেশষ) 

2343 Pastry goods and cakes েপি  eবং েকক 

2349 Bread and other bakers' wares রুিট eবং a া  েবকারী  

2351 Raw cane or beet sugar আঁখ বা িবেটর aেশািধত িচিন 

2352 Refined sugar পিরেশািধত িচিন 

2353 Refined cane or beet sugar, in solid form, 
containing added flavouring or colouring matter; 
maple sugar and maple syrup 

কিঠন আকারিবিশ  o সুগি  o রিঙন ব   িমি ত আখ বা িবেটর 
পিরেশািধত িচিন; াপল িচিন eবং াপল িসরাপ 

2354 Molasses মলােসস (গুড়) 

2361 Cocoa paste, whether or not defatted েকােকায়ার ম  বা েপ , চিব র্মু  বা যু  

2362 Cocoa butter, fat and oil েকােকায়া মাখন, চিব র্ eবং েতল 

2363 Cocoa powder, not sweetened েকােকায়া পাuডার, িমি  নয় 

2364 Cocoa powder, sweetened েকােকায়া পাuডার, সুিম  

2365 Chocolate and other food preparations containing 
cocoa (except sweetened cocoa powder), in bulk 
forms 

চেকােলট eবং েকােকায়াযু  a া  খা  তকারক (সুিম  
েকােকায়া চূণ র্ ), েবশী পিরমান 

2366 Chocolate and other food preparations containing 
cocoa (except sweetened cocoa powder), other than 
in bulk forms 

চেকােলট eবং েকােকায়াযু  a া  খা  তকারক (সুিম  
েকােকায়া চূণ র্ ), েবশী পিরমান তীত 

2367 Sugar confectionery (including white chocolate), not 
containing cocoa; vegetables, fruit, nuts, fruit-peel 
and other parts of plants, preserved by sugar 

িচিন ারা সংরি ত েকােকায়াযু  নয় eমন িচিনর ৈতরী প  (সাদা 
চেকােলটসহ); শাক-সবিজ, ফল, বাদাম, ফেলর েখাসা eবং uি েদর 
a া  aংশ 

2371 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared রা া করা হয়িন eমন পা া, িভতের েকানিকছু গঁুেজ বা a ভােব 
ৈতির নয় 

2372 Pasta, cooked, stuffed or otherwise prepared; 
couscous 

পা া, রা াকৃত, িভতের েকানিকছু গঁুেজ বা a ভােব ৈতির 

2391 Coffee and tea কিফ eবং চা 

2392 Spices and aromatics, processed মসলা o সুগি , ি য়াজাতকৃত 

2399 Other food products a া  খা   

2411 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength 
by volume of 80% vol or higher 

কৃি ম iথাiল eয্ালেকাহল যা তার আয়তেনর 91% বা তার েবশী 
পিরমােণ eয্ালেকাহিলক  শি  িদেয় ৈতরী 

2413 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength 
by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and 
other spirituous beverages 

কৃি ম iথাiল eয্লেকাহল যা তার আয়তেনর 91% eর কম 
পিরমােণ eয্ালেকাহিলক  শি  িদেয় ৈতরী; ি িরট, কড়ামদ eবং 
a া  মদযু  পানীয় 
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2421 Wine of fresh grapes, whether or not flavoured; 
grape must 

তাজা আ েরর রস হেত ৈতির মদ, াদ o গ যু  aথবা াদ o 
গ হীন 

2422 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured 
with plats or aromatic substances 

াদ o গ যু  তাজা আ েরর রস বা সুগ যু   হেত ৈতির মদ 

2423 Cider, perry, mead and other fermented beverages, 
except wine of fresh grapes and beer made from 
malt 

আেপেলর রস হেত ৈতির মদ, মধু o পািনর গ জােনা o a া  
uে জক পানীয় ম  হেত তকৃত মদ, িবয়ার o তাজা আ র 
তীত 

2431 Beer made from malt ম  হেত তকৃত িবয়ার 

2432 Malt, whether or not roasted ম , ঝলসােনা aথবা ঝলসােনা নয় 

2441 Bottled waters, not sweetened or flavoured েবাতলজাতকৃত পানীয়, িমি  বা গ যু  নয় 

2442 Bottle/mineral water েবাতলজাত িমনােরল পািন 

2449 Other non-alcoholic caloric beverages a া  মদিবহীন কয্ালিরযু  পানীয় 

2501 Cured stemmed/stripped tobacco leaves শুকেনা কা /stripped তামাক পাতা 

2502 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes of 
tobacco or tobacco substitutes 

তামাক বা তামােকর পিরপূরক ে র চুরুট, িসগােরট 

2503 Pan-supari (Betal leaf & betal nut) পান-সুপারী 

2509 Other manufactured tobacco and manufactured 
tobacco substitutes; "homogenized" or 
"reconstituted" tobacco; tobacco extracts and 
essences 

a া  তকৃত তামাক o তামােকর পিরপূরক ; eকi বা 
পুন র্গিঠত তামাক; তামাক িনয র্াস eবং সুগি  

2611 Raw silk (not thrown) ক চা েরশম বা েরশমী সুতা (Not thrown) 

2613 Wool, degreased or carbonized, not carded or 
combed 

পশম degreased বা carbonized, আঁচড়ােনা বা 
carded নয় 

2614 Noils of wool or of fine animal hair পশেমর noils বা পশুর সূ  েলাম 

2615 Wool and fine or coarse animal hair, carded or 
combed 

পশমী eবং পশুর সূ  বা েমাটা েলাম, আঁচড়ােনা বা carded 

2616 Cotton, carded or combed তুলা,  আঁচড়ােনা বা carded 

2617 Jute and other textile bast fibres (except flax, true 
hemp and ramie), processed but not spun; tow and 
waste of these fibres 

পাট eবং a া  আঁশােলা ত  (শন, aকৃি ম শন eবং েমষেলাম 
তীত) ি য়াজাতকৃত িক  গুটােনা বা পাক খাoয়া নয় e সম   

ত র বজর্য্ 

2619 Other vegetable textile fibres, processed but not 
spun; tow and waste of these fibres 

a া  uি জ বুনেনর আঁশ িক  পাকােনা নয়; ঐ আঁেশর  েমাটা সুতা 
eবং a েয়াজনীয় aংশ 

2621 Synthetic staple fibres, carded, combed or 
otherwise processed for spinning 

বুনেনর জ  িমি ত ধান আঁশ, carded , আঁচড়ােনা বা a ভােব 
ি য়াজাতকৃত 

2622 Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise 
processed for spinning 

বুনেনর জ  কৃি ম ধান আঁশ, carded , আঁচড়ােনা বা a ভােব 
ি য়াজাতকৃত 
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2631 Silk yarn and yarn spun from silk waste; silk-worn 
gut 

েরশমী পাকােনা eবং aেকেজা েরশম হেত ৈতির বুনেনর সুতা ; 
বহৃত ত  বা েরশম 

2632 Yarn of wool, containing 85% or more by weight of 
wool, not put up for retail sale 

পশমী পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা যা তার oজেনর 96% বা তার 
েবশী পিরমাণ পশম িদেয় ৈতির, খুচরা িবি র জ  নয় 

2633 Yarn of wool, containing less than 85% by weight of 
wool, not put up for retail sale 

পশমী পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা যা তার oজেনর 96% eর কম 
পিরমাণ পশম িদেয় ৈতির, খুচরা িবি র জ  নয় 

2634 Yarn of wool, not put up for retail sale; yarn of fine 
or coarse animal hair or of horse hair (including 
gimped horsehair yarn), whether or not put up for 
retail sale 

পশমী পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা, খুচরা িব েয়র জ  নয়, সূ  
বা েমাটা পশু বা a  েলাম িদেয় েতির পাকােনা সুতা, খুচরা িব েয়র 
জ  নয় 

2635 Cotton sewing thread সুিত েসলাi সুতা বা সুতার েগাছা 

2636 Cotton yarn (other than sewing thread), containing 
85% or more by weight of cotton 

সুিত পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা (েসলাi সুতা তীত) যা তার 
oজেনর 96% বা তার েবশী পিরমাণ তুলা িদেয় ৈতির 

2637 Cotton yarn (other than sewing thread), containing 
less than 85% by weight of cotton 

সুিত পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা (েসলাi সুতা তীত) যা তার 
oজেনর 96% eর েচেয় কম পিরমাণ তুলা িদেয় ৈতির 

2638 Yarn of vegetable textile fibres other than cotton 
(including flax, jute, coir and true hemp); paper yarn 

পােটর o a া  uি জ বুননেযা  ত র পাকােনা বা চরকায় কাটা 
সুতা (পাট, শন নািরেকেলর েছাবড়া) কাগেজর সুতা 

2641 Sewing thread of man-made filaments or staple 
fibres 

কৃি ম বা মানব ৈতির সূ  বা ধান ত  হেত  ৈতির  সুতা/েগাছা সুতা 

2642 Yarn of man-made filaments, multiple or cabled 
(other than sewing thread, high tenacity yarn of 
polyamides, polyesters or viscose rayon), not put up 
for retail sale; man-made filament yarn (other than 
sewing thread), put up for retail sale 

কৃি ম/মানব ৈতির  সূ  ত র পাকােনা িবিভ  ধরেণর সুতা/সুতার 
েগছা (েসলাi সুতা, polyamides eর শ  আঠাযু  পাকােনা 
সুতা, polyesters বা আঠােলা কৃি ম েরশম তীত)। খুচরা 
িব েয়র জ  েতালা হয় নাi, কৃি ম সূ  ত র পাকােনা সুতা (েসলাi 
সুতা তীত) , খুচরা িব েয়র জ  েতালা হেয়েছ 

2643 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple 
fibres, containing 85% or more by weight of such 
fibres 

িমি ত ধান ত  হেত ৈতির পাকােনা সুতা (েসলাi সুতা তীত), যা 
তার oজেনর 96% বা তার েবশী পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় ৈতির  

2644 Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple 
fibres, containing less than 85% by weight of such 
fibres 

িমি ত ধান ত  হেত ৈতির পাকােনা সুতা (েসলাi সুতা তীত), যা 
তার oজেনর 96% eর কম পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় ৈতির 

2645 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple 
fibres, containing 85% or more by weight of such 
fibres, not put up for retail sale 

কৃি ম ধান ত  হেত ৈতির পাকােনা সুতা (েসলাi সুতা তীত), যা 
তার oজেনর 96% বা তার েবশী পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় ৈতির, 
খুচরা িব েয়র জ  েতালা হয় নাi 

 2646 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple 
fibres, containing less than 85% by weight of such 
fibres, not put up for retail sale; yarn (other than 
sewing thread) of artificial staple fibres, put up for 
retail sale 

কৃি ম ধান ত  হেত ৈতির পাকােনা সুতা (েসলাi সুতা তীত), যা 
তার oজেনর 96% eর কম পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় ৈতির, খুচরা 
িব েয়র জ  েতালা হয় নাi; কৃি ম ধান ত  হেত ৈতির পাকােনা 
সুতা (েসলাi সুতা তীত),  খুচরা িব েয়র জ  েতালা হেয়েছ 

 2651 Woven fabrics of silk or of silk waste েরশমী সুতা বা েরশেমর বািতল aংশ ারা বুননকৃত ব                      

 2652 Woven fabrics of carded wool or of carded fine 
animal hair, containing 85% or more by weight of 
wool or fine animal hair 

Carded পশম বা carded সূ  পশুর েলাম ারা বুননকৃত ব  
যা তার oজেনর 96% বা তার েবশী  পিরমাণ পশম বা পশুর সূ  
েলাম িদেয় ৈতির 
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 2653 Woven fabrics of combed wool or of combed fine 
animal hair, containing 85% or more by weight of 
wool or fine animal hair 

আঁচড়ােনা/িব ািসত পশম বা পশুর সূ  েলাম ারা বুননকৃত ব  যা 
তার oজেনর 96% বা তার েবশী পিরমাণ পশম বা পশুর সূ  েলাম 
িদেয় ৈতির 

 2654 Woven fabrics of wool or fine animal hair, 
containing less than 85% by weight of wool or fine 
animal hair 

পশম বা পশুর সূ  েলাম ারা বুননকৃত ব  যা তার oজেনর 96% 
eর কম পিরমাণ পশম বা পশুর সূ  েলাম িদেয় ৈতির 

 2655 Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair েমাটা বা পশুর িনকৃ  েলাম বা a  েলাম ারা বুননকৃত ব  

 2656 Woven fabrics of flax শেনর ত  ারা বুননকৃত ব  

 2657 Woven fabrics of jute and other textile bast fibres 
(except flax, true hemp and ramie) 

পাট eবং a া  ব জাত আঁশােলা বাকল ারা বুননকৃত ব   (শন, 
aকৃি ম শন, েমষ েলাম তীত) 

2659 Woven fabrics of other vegetable textile fibres; 
woven fabrics of paper yarn 

a া  uি জ বুননেযা  ত  ারা বুননকৃত ব , কাগুেজ পাকােনা 
সুতার ারা বুননকৃত ব  

 2661 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2 

তুলা েথেক া  সুতা ারা বুননকৃত ব   যা তার oজেনর 96% বা 
তার েবশী পিরমাণ তুলা িদেয় ৈতির যার oজন 200 g/m2 eর 
েবশী নয় 

 2662 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing more than 200 g/m2 

তুলা েথেক া  সুতা ারা বুননকৃত ব  যা তার oজেনর 96% বা 
তার েবশী পিরমাণ তুলা িদেয় ৈতির যার oজন 200 g/m2 eর 
েবশী  

 2663 Woven fabrics of cotton, containing less than 85% 
by weight of cotton, mixed mainly or solely with 
man-made fibres 

তুলা েথেক া  সুতা ারা বুননকৃত ব  যা তার oজেনর 96% eর 
কম পিরমাণ তুলা িদেয় ৈতির, ধাণত িমি ত বা শুধুমা  কৃি ম/মানব 
ৈতির আঁশ 

 2669 Other woven fabrics of cotton তুলা েথেক া  সুতা ারা a া  বুননকৃত ব  

 2671 Woven fabrics of man-made filament yarn, obtained 
from high tenacity yarn of nylon or other 
polyamides, of polyesters or of viscose rayon; woven 
fabrics of synthetic filament yarn, obtained from 
strip or the like; woven fabrics of synthetic filament 
yarn, consisting of layers of parallel yarns 
superimposed on each other at angles, the layers 
being bonded at the intersections of the yarns 
(including mesh scrims) 

কৃি ম/মানব ৈতির সূ  ত র পাকােনা সুতা ারা বুননকৃত ব , eগুেলা 
নাiলন, a া   polyamides, polyesters eর কৃি ম 
েরশেমর ভাল মােনর পাকােনা সুতা, ei সূ  পাকােনা সুতাগুেলা 
aতয্া  মজবুত সুতা েথেক সং হ করা হয় যা  polyesters বা 
আঠােলা কৃি ম েরশেমর ৈতির, আঠােলা কৃি ম েরশম বা  
polyesters গুেলা নাiলন বা a া  polyamides eর 
ৈতির, Strip aথবা  strip সদৃশ ব   েথেক সংগৃহীত কৃি ম 
আঠােলা পাকােনা সুতা িদেয় ৈতির বুননকৃত ব , ei বুননকৃত ব গুিল 
িবিভ  ের সি ত সুতা যা সমা রালভােব eকটা েকৗিণক বধােন 
eকটার uপর a টা াপন করা 

 2672 Other woven fabrics of man-made filament yarn, 
containing 85% or more by weight of such filaments 

মানব ৈতির/কৃি ম সূ  ত র পাকােনা সুতা ারা a া  বুননকৃত 
ব , যা তার oজেনর 96% বা তার েবশী পিরমাণ মানব ৈতির/কৃি ম 
সূ  ত  িদেয় ৈতির 

 2673 Other woven fabrics of man-made filament yarn মানব ৈতির/কৃি ম সূ  ত র পাকােনা সুতা ারা a া  বুননকৃত ব  

 2674 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 
85% or more by weight of synthetic staple fibres 

িমি ত ধান ত র ারা বুননকৃত ব  যা তার oজেনর 96% বা তার 
েবশী পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় ৈতির 

 2675 Woven fabrics of artificial staple fibres, containing 
85% or more by weight of artificial staple fibres 

কৃি ম ধান ত র ারা বুননকৃত ব  যা তার oজেনর 96% বা তার 
েবশী পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় ৈতির 
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 2676 Woven fabrics of man-made staple fibres, 
containing less than 85% of such fibres, mixed 
mainly or solely with cotton 

মানব ৈতির/কৃি ম ধান ত র ারা বুননকৃত ব  যা তার oজেনর 
96% eর কম  ঐরূপ ত  িদেয় ৈতির ধাণতঃ িমি ত বা শুধুমা  
তুলার 

 2677 Woven fabrics of man-made staple fibres, 
containing less than 85% of such fibres, mixed 
mainly or solely with wool or fine animal hair 

মানব ৈতির ধান ত  ারা বুননকৃত ব  যা তার oজেনর 96% eর 
কম  ঐরূপ ত  িদেয় ৈতির ধাণতঃ িমি ত বা শুধুমা  পশম বা সূ  
পশু েলােমর  

 2679 Other woven fabrics of man-made staple fibres মানব ৈতির ধান ত  ারা a া  বুননকৃত ব  

 2681 Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than 
terry towelling and narrow fabrics) of cotton 

তুলা িদেয় ৈতির েভলেভট eবং মখমেলর বুননকৃত ব   ( terry 
towelling  eবং a শ  বা সংকীণ র্ ব  তীত) 

 2682 Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than 
terry towelling and narrow fabrics) of man-made 
fibres 

মানব ৈতির/কৃি ম ত  িদেয় ৈতির েভলেভট eবং মখমেলর বুননকৃত 
ব  ( terry towelling  eবং narrow fabrics 
a শ  বা সংকীণ র্ ব  তীত) 

 2683 Other woven pile fabrics and chenille fabrics (other 
than terry towelling and narrow fabrics) 

a া  েভলেভট eবং মখমেলর বুননকৃত ব  ( terry 
towelling  eবং narrow fabrics a শ  বা সংকীণ র্ 
ব  তীত) 

 2684 Terry towelling and similar woven terry fabrics 
(other than narrow fabrics) of cotton 

তুলা িদেয় ৈতির terry towelling  eবং ঐ জাতীয় বুননকৃত  
ব   (narrow fabrics a শ  বা সংকীণ র্ ব  তীত) 

 2685 Other terry towelling and similar woven terry 
fabrics (other than narrow fabrics) 

a া  terry towelling  eবং ঐ জাতীয় বুননকৃত  ব   
(narrow fabrics a শ  বা সংকীণ র্ ব  তীত) 

 2686 Gauze (other than narrow fabrics) পদ র্া, েরশেমর ৈতির কাপড় (িচিকৎসা কােজ বা পদ র্ায় বহৃত) 
(narrow fabrics a শ  বা সংকীণ র্ ব  তীত) 

 2688 Tufted textile fabrics, other than carpets সুতার েগাছা জাতীয় বুননকৃত ব  (গািলচা তীত) 

 2689 Woven fabrics (including narrow fabrics) of glass 
fibres 

 ত   ারা বুননকৃত ব  (narrow fabrics a শ  বা 
সংকীণ র্ ব  সহ) 

 2711 Blankets and travelling rugs (except electric 
blankets) 

ক ল eবং েমাট চ দর জাতীয় মেন বহৃত হয় (iেলকি ক ক ল 
তীত) 

 2712 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen িবছানার চ দর, েটিবল থ, টয়েলট o রা াঘেরর পদ র্া/চাদর 
(Linen) 

 2713 Curtains (including drapes) and interior blinds; 
curtain or bed valances 

পদ র্া, জানালার পদ র্া, িবছানার-জানালায় েদoয়া চাদর জাতীয় 
আভয্ রীন blinds 

 2714 Other furnishing articles n.e.c.; sets of woven fabric 
and yarn for making up into rugs, tapestries, 
embroidered table cloths or serviettes, or similar 
textile articles, put up in packings for retail sale 

a  ে ণীভূ  নয় eমন a া  ব জাত সাজস া সাম ী uৎপাদন, 
আঁশজাতীয় েমাটা চ দর, েটিবল থ, ানার, রংগীন সুতার ারা 
aলংকৃত ব  খ  eবং a া  ব সাম ী uৎপাদন iতয্ািদ যা খুচরা 
িব েয়র জ  ােকটজাত হেয়েছ 

 2715 Sacks and bags, of a kind used for the packing of 
goods 

মালামাল ািকং বা বাধ i করার জ , ব া, থেল, াগ iতয্ািদ eর 
a র্ভূ  

 Sacks, bags and other made of jute for packing of 
goods 

পােটর ব া, াগ eবং পােটর ৈতরী ািকং ািদ 

 2716 Tarpaulins, sails for boats etc., awnings, sunblinds, েনৗকার পাল, ি পল, ত বু, েরৗ বরণ ৈতরী করা ei ে নীর আoতাভূ  
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tents and camping goods (including pneumatic 
mattresses) 

 2717 Parachutes ারাসুট 

 2718 Quilts, eiderdowns, cushions, pouffes, pillows, 
sleeping bags and the like, fitted with springs or 
stuffed or internally fitted with any material or of 
cellular rubber or plastics 

েলপ, েতাষক, কুশন, পােপাস, বািলশ ভৃিত িবছানাপ  েয েকান 
িজিনস ারা ৈতরী বা রাবার o াি ক ারা ৈতরী  

 2719 Other made-up textile articles (including floor-
cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning 
cloths, life-jackets and life-belts) 

েট টাiেল ৈতরী a া  ািদ (লাiফ জয্ােকট, ে ার থ, ডা ার, 
পির ার কােজ বহৃত a া  কাপড় ei ে নীর a র্গত) 

 2721 Carpets and other textile floor coverings, knotted কােপ র্ট eবং ে ার কভািরং a া  েট টাiল সাম ী, নেটড 

 2722 Carpets and other textile floor coverings, woven, 
not tufted or flocked 

কােপ র্ট eবং a া  েট টাiেল তকৃত  সুতী বে র ে ার কভার   

 2723 Carpets and other textile floor coverings, tufted, 
door mat 

কােপ র্ট eবং a া  ে ার কভার, পােপাশ 

 2729 Other carpets and textile floor coverings (including 
those of felt) 

a া  পশমী জাতীয় কােপ র্ট o ে ার কভার 

 2731 Twine, cordage, rope and cables দিড়, পাকােনা দিড়, জাহাজ ব ধা দিড় o িশকল 

 2732 Knotted netting of twine, cordage or rope; made up 
nets of textile materials; articles of yarn, strip, 
twine, cordage, rope or cables n.e.c. 

বুননকৃত দিড়, পাকােনা দিড়, জাহাজ ব ধা দিড় যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

  2791 Tulles, lace, narrow woven fabrics, trimmings and 
embroidery 

েমেয়েদর েপাষাক, েনকাব বা oড়না ৈতরী বুনা ব  o জা জমক পূণ র্ 
eমে াডারী ব  িবেশষ 

 2792 Felt and nonwovens বুনন ছাড়া পশিম পিরেধয় ব  

 2799 Other textile articles a া  তত জাতীয় uপকরণ িবেশষ 

 2811 Pile fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted ফুল েতালা কাপেড়র গািলচা, কৃি ম ত বা সুচ ারা েসলাi করা 
গািলচা  

 2819 Other knitted or crocheted fabrics a া  েসলাiকৃত aথবা ফুল েতালা কাপড়   

 2821 Panty hose, tights, stockings, socks and other 
hosiery, knitted or crocheted 

েহািসয়ারী  সাম ী, েমাজা, a ব র্াস, হাতেমাজা ব ব নী, েসলাi 
কৃত aথবা ফুল েতালা  

 2822 Wearing apparel, knitted or crocheted েসলাi কৃত o ফুল েতালা পিরেধয় ব  

 2823 Wearing apparel, of textile fabric, not knitted or 
crocheted; brassieres, corsets, suspenders and 
similar articles, whether or not knitted or crocheted 

েসলাi o ফুল েতালা নয় eরূপ েপাষাক বুনন কৃত েপাষাক, ব ব নী, 
a র্বাস, কুিটব  িফতা o eকi ধরেনর েপাষাক 

 2824 Apparel and clothing accessories, of leather, 
composition leather or plastics 

চামড়া, িমি ত চামড়া, aথবা  াি ক িমি ত চামড়া ছাড়া ৈতয়ারী 
েপাষাক 

 2825 Garments made up of felt or nonwovens; garments 
made up of textile fabrics impregnated or coated 
with plastics, rubber or other materials 

রাবার বা াি ক o a া   ারা িমি ত ৈতয়ারী, বুননকৃত o 
aবুননকৃত পশমী ৈতরী েপাষাক 
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 2826 Hats and headgear সােহবী টুপী o মাথার মাথল িবেশষ (িশর ান) 

 2827 Tanned or dressed furskins and artificial fur; 
articles thereof (except headgear) 

কৃি ম চামাড়া o েপাষাক পশিম uপকরণ ারা ৈতরী ািদ (িশর ান 
ািতত) 

 2831 Tanned or dressed furskins চামড়া aথবা পশিম েপাষাক 

 2832 Articles of apparel, clothing accessories and other 
articles of furskin (except headgear) 

ৈতরী েপাষাক যাহা কাপড় o a া  পশমী সহায়ক uপকরণ ারা 
ৈতরী  (িশর ান  তীত) 

 2833 Artificial fur and articles thereof (except headgear) a া  কৃি ম পশমী uপকরণ ারা ৈতরী ািদ   (িশর ান তীত) 

 2911 Chamois leather; patent leather and patent 
laminated leather; metallized leather 

ধাতবকৃত চামড়া; চকচেক কাগজ ারা আবৃত চামড়া eবং হিরেণর 
চামড়া ারা আবৃত ািদ 

 2912 Other leather, of bovine or equine animals, without 
hair on 

গবািদপশু, a  eবং a া  াণীর চামড়া েলাম বা চুল ছাড়া 

 2913 Other leather, without hair on (including sheep, 
lamb, goat or kid skin leather); composition leather 
with a basis of leather or leather fibre 

েমষ, েভড়া, ছাগল, ছাগল ছানার চামড়া ারা বা িমি ত চামড়া ারা 
ৈতরী, a া  চুল িবহীন পশুর চামড়া ৈতরী ািদ 

 2921 Saddlery and harness, for any animal, of any 
material 

েয েকান ালীর চামড়া ারা ৈতরী uপকরণ eবং a া  uপকরণ 
ারা ৈতরী চামড়া সাম ী o েঘাড়া সাজােনা uপকরণ 

 2922 Luggage, handbags and the like, of leather, 
composition leather, plastic sheeting, textile 
materials, vulcanized fibre or paperboard; travel 
sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes 
cleaning 

ি গত েয়াজনীয় সাম ী েযমন টয়েলট েপপার েসলাiকৃত কাপড়, 
জুতা, পির  কাপড়, েপপার েবাড র্, বুনন জাতীয় uপকরণ াি ক 
জুতা, লােগজ, হয্া াগ iতয্ািদ eবং চামড়া ারা ৈতরী 

 2923 Watch straps, except of metal হাত ঘিড় চম র্ ব নী ( ধাতব নয়) 

 2929 Other articles of leather or composition leather 
(including articles of a kind used in machinery or 
mechanical appliances or for other technical uses) 
n.e.c. 

a া  চামড়াজাত সাম ী যাহা যাি ক ভােব সংযু  করা হয় aথবা 
যুি ক ভােব বহা র্  সাম ী যাহা a  ে ণীভূ  নয় 

 2931 Waterproof footwear, with outer soles and uppers 
of rubber or plastics, other than footwear 
incorporating a protective metal toe-cap 

াি ক o রাবার ারা আবৃত পািন িনেরাধক জুতা যা ধাতব toe-
cap ারা আবৃত নয় 

 2932 Footwear with outer soles and uppers of rubber or 
plastics, other than waterproof footwear or sports 
footwear 

বাiেরর aংশ রাবার aথবা াি ক ারা ৈতরী জুতা (পািন িনেরাধক 
জুতা eবং েখলাধুলার জুতা তীত) 

 2933 Footwear with uppers of leather, other than sports 
footwear, footwear incorporating a protective 
metal toe-cap and miscellaneous special footwear 

uপেরর aংশ চামড়ার ৈতরী জুতা, েখলাধুলার জুতা তীত, a া  
িবেশষািয়ত জুতা 

 2934 Footwear with uppers of textile materials, other 
than sports footwear 

পাদুকা যা uপেরর aংশ কাপড় ারা ৈতরী (েখলাধুলার জুতা তীত) 

 2941 Ski-boots, snowboard boots and cross-country ski 
footwear 

ি -বুট, ে ােবাড র্ বুট eবং ি  জুতা 

 2942 Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training 
shoes and the like 

েটিনস েখলার জুতা, বাে ট বল েখলার জুতা, ায়াম করার জ  
জুতা, িশ েনর জ  জুতা 
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 2949 Other sports footwear, except skating boots a া  েখলাধুলার জুতা, ে িটং বুট তীত 

 2951 Footwear incorporating a protective metal toe-cap, 
except those covered in subclass 29320 

a া  পাদুকা যা ধাতব পাত ারা ৈতরী (রাবার/ াি ক তীত) 

 2952 Wooden footwear, miscellaneous special footwear 
and other footwear n.e.c. 

কােঠর বা কাঠ সংযু  পাদুকা eবং a া  িবেশষ ধরেনর পাদুকা যা 
a   ে নীভূ  হয়িন 

 2960 Parts of footwear; removable insoles, heel cushions 
and similar articles; gaiters, leggings and similar 
articles, and parts thereof 

পাদুকার aংশ িবেশষ, েলিগং বা পােয়র uপরকার আচছাদন ভৃিত 
ািদ eবং uহােদর aংশ 

 3110 Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, 
of a thickness exceeding 6 mm; railway or tramway 
sleepers (cross-ties) of wood, not impregnated 

কেঠ, ৈদঘ র্ aনুযায়ী িচরা বা টুকরা যা 7 িমঃিমঃ পুরুে র aিধক, দীঘ র্ 
ফািল বা ত া কাঠ, েরেলর বা  ােমর ি পার  

 3121 Wood, continuously shaped along any of its edges or 
faces (including strips and friezes for parquet 
flooring, not assembled, and beadings and 
mouldings) 

স ুখভােগ বা কােঠর েয েকান িকনারা ধারাবািহক ভােব সাiজ করা 
কাঠ 

 3122 Wood wool; wood flour কােঠর পশম, কােঠর গঁুড়া 

 3123 Wood in chips or particles কােঠর চীপ o  কনা 

 3131 Wood in the rough, treated with paint, stains, 
creosote or other preservatives 

রং, ি জারেভিটভ iতয্ািদ িমি ত aমসৃন জাতীয় কাঠ 

 3132 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, 
impregnated 

েরলoেয় বা াম লাiেনর ি পােরর কাঠ 

 3133 Other wood in the rough (including split poles and 
pickets) 

aমসৃন কাঠ (খুিট বা িপেকট িহসােব বহৃত হয় eরূপ কাঠ) 

 3141 Plywood consisting solely of sheets of wood, except 
of bamboo 

কােঠর ৈতরী াi-uড, িভিনয়ার ােনল কাঠ, েলিমেনেটড কাঠ (ব শ 
তীত) 

 3142 Other plywood, veneered panels and similar 
laminated wood, except of bamboo 

a া  াiuড িভিনয়ার ােনল eবং eকiরকম িলিমেনেটড কাঠ 
(ব শ তীত)  

 3143 Particle board and similar board of wood or other 
ligneous materials 

পািট র্েকল েকাড র্ eবং eকi জাতীয় কােঠর েবাড র্ aথবা a া  uি দ 
জাতীয় িট ারা ৈতরী েবাড র্ 

 3144 Fibreboard of wood or other ligneous materials কােঠর ফাiবার েবাড র্/আঁশ েপড aথবা a া  ািদ 

 3145 Plywood, veneer panels and similar laminated wood 
of bamboo 

াiuড, িভিনয়ার ােনল eবং সমজাতীয় ব েশর ৈতরী েলিমেনেটড 
কাঠ 

 3151 Veneer sheets and sheets for plywood and other 
wood sawn lengthwise, sliced or peeled, of a 
thickness not exceeding 6 mm 

িভিনয়ার িসট eবং াiuেডর িসট যার পুরু  7 িমঃিমঃ eর uপের 
নয় 

 3152 Densified wood পুরু/ঘন কাঠ 

 3160 Builders' joinery and carpentry of wood (including 
cellular wood panels, assembled parquet panels, 
shingles and shakes) 

কাঠ িমি র কােজর uপেযাগী দরজা, জানালা বা িসিলং eর কােঠর 
aংশ 
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 3170 Packing cases, boxes, crates, drums and similar 
packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box 
pallets and other load boards, of wood; casks, 
barrels, vats, tubs and other coopers' products and 
parts thereof, of wood (including staves) 

কােঠর ৈতরী ািকং েকস, ব , াম, কয্ােবল াম, ােরল, টব, 
েচৗবা া ভৃিত 

3180* Bamboo products ব েশর ৈতরী িবিভ  ধরেণর সাম ী 

3181* Cane products েবেতর ৈতরী সাম ী 

 3191 Other products of wood কােঠর a া  ািদ 

 3192 Articles of cork and straw or other plaiting 
materials; basketware and wickerwork 

ককর্/িছিপ, খড় aথবা কােঠর বুনন ািদ, িড়র িজিনষপ  

 3211 Pulps of wood or other fibrous cellulosic material কােঠর ম  aথবা a া  ািদর েকিমল ম  

 3212 Newsprint, hand-made paper and other uncoated 
paper and paperboard of a kind used for graphic 
purposes, and punch card stock and punch tape 
paper 

িনuজি /মু ণ কাগজ, হােতর ৈতরী কাগজ aনাবৃত কাগজ, েপপার 
েবাড র্ যা ািফ  বা কাগেজর পা  কাড র্, পা  েটপ 

 3213 Toilet tissue stock, uncoated kraftliner and other 
uncoated paper and paperboard; miscellaneous 
other papers 

টয়েলট িটসু ক eবং aনাবৃত েপপার eবং েপপার েবাড র্, কাগেজ 
ৈতরী a া    

 3214 Processed paper and paperboard ি য়াকাত কাগজ eবং েপপার েবাড র্ 

 3215 Corrugated paper and paperboard and containers 
of paper and paperboard 

করেগােটড েপপার eবং েপপার েবাড র্ eবং কাগেজর কনেটনার 

 3219 Other paper and paperboard products a া  েপপার eবং েপপার েবাড র্ eর সাম ী 

 3221 Educational textbooks, in print িশ ার জ  ছাপােনা বi 

 3222 General reference books, in print সাধারণ েরফাের  বi 

 3223 Directories, in print ছাপােনা ডাiেরকরটী/িনেদ র্শনা 

 3229 Other books, in print a া  ছাপােনা বi 

 3230 Newspapers and periodicals, daily, in print ৈদিনক খবেরর কাগজ eবং সমিয়কী 

 3241 General interest newspapers and periodicals, other 
than daily, in print 

সাধারেণর uপকােরর জ  খবেরর কাগজ eবং সামিয়ক প  
( াগািজন) ৈদিনক পি কা তীত 

 3242 Business, professional or academic newspapers and 
periodicals, other than daily, in print 

বসা, েপশা িভি ক aথবা eকােডিমক সং া  খবেরর কাগজ eবং 
সামিয়কী যা ৈদিনকভােব কািশত নয় 

 3249 Other newspapers and periodicals, other than daily, 
in print 

ৈদিনক নয় eমন a  সব খবেরর কাগজ 

 3251 Maps and hydrographic or similar charts (including 
wall maps, topographical plans and globes), printed, 
other than in book-form 

ছাপােনা াপ/নকসা, হাে া ািফক eবং eকi ধরেনর চাট র্/েরখা িচ  
(েযমন েদয়াল াপ, ভূ কৃিতর নকসা, ম েলর ে াব), বi আকাের 
নয় 
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 3252 Music, printed or in manuscript িমuিজক ছাপােনা aথবা হ িলিখত 

 3253 Printed or illustrated postcards; printed cards 
bearing personal greetings or messages, with or 
without envelopes or trimmings 

ছাপােনা aথবা িচ সহ েপা  কাড র্, ি গত শুেভ াসহ ছাপােনা কাড র্ 
o ব  (খাম ছাড়া) 

 3254 Printed pictures, designs and photographs মুি ত ছিব, িডজাiন eবং ফেটা 

 3255 Plans and drawings for architectural, engineering, 
industrial, commercial, topographical or similar 
purposes, being originals drawn by hand; hand-
written texts; photographic reproductions and 
carbon copies of the foregoing 

িশ , বসা, েকৗশলী, কৃিত iতয্ািদ সং া  নকসা ান যা হােত 
আক  বা হ  েলখা, কাব র্ন কিপ ভৃিত 

 3261 Unused postage, revenue or similar stamps; stamp-
impressed paper; cheque forms; banknotes, stock, 
share or bond certificates and similar documents of 
title 

a বহৃত েপাে জ, রাজ  বা সমজাতীয় য্া , য্া  iনে সড 
েপপার, াংক েনাট, ক েশয়ার aথবা ব  সািট র্িফেকট, eকi ধরেণর 
ডকুেম  

 3262 Trade advertising material, commercial catalogues 
and the like 

বসা সং া  িব াপনী, বািণিজয্ক কাটালিগং, eবং e জাতীয় 
িজিনষ 

 3263 Transfers (decalcomanias) and printed calendars বদলী eবং ছাপােনা কয্ােল ার 

 3269 Other printed matter a া  ছাপােনা িজিনষ 

 3270 Registers, account books, notebooks, letter pads, 
diaries and similar articles, blotting-pads, binders, 
file covers, forms and other articles of stationery, of 
paper or paperboard 

েরিজ ার, িহসাব বi, েনাটবুক, িচিঠ িলখা াড, ডাiরী eবং eকi 
জাতীয় িজিনষ, িটং াড, ফাiল কভার, ফর  eবং a া  েপপার 
o েপপার েবােড র্ eর ৈতরী মেনাহরী সাম ী 

 3280 Composed type, prepared printing plates or 
cylinders, impressed lithographic stones or other 
impressed media for use in printing 

কে াজড টাiপ, মু েণর জ  তকৃত ে ট বা িসিল ার, iমে সড 
িলেথা ািফক ে ান/পাথর aথবা a া  মা ম মু ণ কােজর জ  

 3310 Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; 
retort carbon 

েকাক eবং আধা-েকাক-কয়লা, পীট aথবা কাব র্ন 

 3320 Tar distilled from coal, from lignite or from peat, 
and other mineral tars 

কয়লা, িলগনাiট aথবা িপট eবং a া  খিনজ পদাথ র্ হেত ৈতরী 
পিরেশািধত আলকাতরা 

 3331 Motor spirit (gasolene), including aviation spirit মটর ি ট (ৈতল) সহ িবমােনর ি ট 

 3332 Spirit type (gasolene type) jet fuel ি িরট েজট/িবমােন ালানী 

 3333 Other light petroleum oils and light oils obtained 
from bituminous minerals (other than crude); light 
preparations n.e.c. containing not less than 70% by 
weight of petroleum oils or oils obtained from 
bituminous minerals (other than crude), these oils 
being the basic constituents of the preparations 

a া  হালকা/লাiট েপে ািলয়াম ৈতল যা িবিটuিমন খিনজ হেত 
া  (81% oজন) 

 3334 Kerosene and kerosene type jet fuel েকেরািসন eবং েকেরািসন ধরেনর েজট ালানী 



44 

 

Class Description English Description Bangla   

 3335 Other medium petroleum oils and medium oils 
obtained from bituminous minerals (not kerosene), 
other than crude; medium preparations n.e.c. 
containing not less than 70% by weight of 
petroleum oils or oils obtained from bituminous 
minerals (other than crude), these oils being the 
basic constituents of the preparations 

a া  ম ম মােনর েপে ািলয়াম েতল যা িবিটuিমিনয়াম খিনজ 
হেত া  (েকেরািসন নয়) aপিরেশািধত ৈতল তীত, যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

 3336 Gas oils াস েতল 

 3337 Fuel oils n.e.c. ালানী েতল যা a  ে নীভূ  হয়িন 

 3338 Lubricating petroleum oils and oils obtained from 
bituminous minerals, other heavy petroleum oils 
and heavy oils obtained from bituminous minerals 
(other than crude), and heavy preparations n.e.c. 
containing not less than 70% by weight of 
petroleum oils or oils obtained from bituminous 
minerals (other than crude), these oils being the 
basic constituents of the preparations 

যে  বহার uপেযাগী েপে ািলয়াম েতল/লুি েক  eবং েতল যা 
িবিমuিসিনয়াম খিনজ হেত া  eবং a  ভারী েতল (aপিরেশািত 
তীত) যার oজন েপে ািলয়াম ৈতেলং 81% হেত কম নয় 

3341  Propane and butanes, liquefied তরলকৃত ে ােপন eবং বুেটনস 

3342 Ethylene, propylene, butylene, butadiene and other 
petroleum gases or gaseous hydrocarbons, except 
natural gas 

iেথিলন, ে ােপিলন, বুেটিলন eবং a া  েপে ািলয়াম াস aথবা 
াসীয় হাiে াকাব র্ন, াকৃিতক াস িতত 

3350  Petroleum jelly; paraffin wax, micro- crystalline 
petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, 
peat wax, other mineral waxes, and similar 
products; petroleum coke, petroleum bitumen and 
other residues of petroleum oils or of oils obtained 
from bituminous materials 

েপে ািলয়াম েজলী, ারািফন oয়া /েমাম, িলগনাiট েমাম, িপট 
েমাম eবং a া  খিনজ েমাম eবং e ধরেনর  

 3361 Natural uranium and its compounds; alloys, 
dispersions, ceramic products and mixtures 
containing natural uranium and its compounds 

াকৃিতক iuিরিনয়াম o তার েযৗিগক eবং iথর িমি ত/ধাতু িমি ত 
eবং eকiভােব ৈতরী িসরািমক  

3362  Uranium enriched in U235 and its compounds; 
plutonium and its compounds; alloys, dispersions, 
ceramic products and mixtures containing uranium 
enriched in U235, plutonium or compounds of these 
products 

iuিরিনয়াম স ৃ  eবং iহা িমি ত iu 346, েটািনয়াম eবং 
িমি ত ািদ, eলয়, eকiভােব ৈতরী িসরািমক  

3363 Uranium depleted in U235 and its compounds; 
thorium and its compounds; alloys, dispersions, 
ceramic products and mixtures containing uranium 
depleted in U235, thorium or compounds of these 
products 

iuিরিনয়াম িডি েটড iu 346 eবং iহার িম  েথািরয়াম eবং 
েযৗিগক/িমি ত পদাথ র্, eকiভােব িসরািমক  

3369  Other radioactive elements and isotopes and 
compounds; alloys, dispersions, ceramic products 
and mixtures containing these elements, isotopes or 
compounds; radioactive residues 

a া  েরিডo eকিটভ পদাথ র্ eবং আiেসাটপ o তার েযৗিগক, 
েরিডo eকিটভ েরিসিডu ভৃিত 

3371  Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for 
nuclear reactors 

ালানী uপাদান, েতজি য়তাযু  নয়, িনuি য়ার িরeয্াকটার eর 
জ  

3372  Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of 
nuclear reactors 

ে  (েতজি য়াযু  নয়) ালানী uপাদান িনuি য়ার 
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িরeয্াকটােরর

3411  Hydrocarbons and their halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives 

হাiে াকাব র্ন eবং তার েথেক uৎপ  হয্ােলােজেনেটড সালেফােনেটড 
aথবা নাiে ড পদাথ র্ 

3412  Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils 
from refining 

িশ জাত মেনাকারব িলক ফয্ািট eিসড, পিরেশািধত eিসড েতল 

3413 Alcohols, phenols, phenol-alcohols, and their 
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives; industrial fatty alcohols 

eলেকাহল, িফনলস, িফনল-eলেকাহল হেত uৎপ  হয্ােলাৈজেনেটড, 
সাল েফােনেটড পদাথ র্ িশে  বহৃত ফয্ািট eলেকাহল 

3414  Carboxylic acids and their anhydrides, halides, 
peroxides and peroxyacids and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives, 
except salicylic acid and its salts and esters and 
their salts 

কারবি িলক eিসড eবং পার a সাiড aথবা a া  িডেরেভিটভস, 
(i ার eবং তার লবন, িসিলসাiলক eিসড তীত) 

 3415 Amine-function compounds; oxygen-function amino-
compounds, except lysine and its esters and salts 
thereof and glutamic acid and its salts; ureines and 
their derivatives and salts thereof; carboxyimide-
function compounds and imine-compounds; nitrile-
function compounds; diazo-, azo- or azoxy-
compounds; organic derivatives of hydrazine or of 
hydroxylamine; compounds with other nitrogen 
function 

eিমন ফানসান েযৗগ aি েজন মতা স  eমাiেনা েযৗগ, 
(লাiিসন eবং তৎজাত eবং eজাতীয় লবন, গ টািমক eিসড, iহার 
লবন, iuেরন eবং তৎজাত eবং e জাতীয় লবন তীত), 
কাব র্ি মাiড মতা স  েযৗগ eবং iমাiন েযৗগ নাi াiল েযৗগ, 
ডাiয়ােজা আেজা aথবা eেজাি  েযৗগ, হাiে াজাiন ৈজবজাত বা 
হাi ি েলমাiন জাত, a া  নাiে ােজন জাত েযৗগ 

3416  Organo-sulphur compounds and other organo-
inorganic compounds; heterocyclic compounds 
n.e.c.; nucleic acids and their salts 

aরগােনা-সালফার ক াu  eবং a া  aৈজব পদাথ র্, aরগােনা 
েহটােরাসাiি ক েযৗগ, িনuি ক eিসড eবং তােদর লবন যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

 3417 Ethers, alcohol peroxides, ether peroxides, epoxides, 
acetals and hemiacetals, and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives; 
aldehyde-function compounds; ketone-function 
compounds and quinone-function compounds; 
enzymes; prepared enzymes n.e.c.; organic 
compounds n.e.c. 

iথার, eলেকাহল পার a সাiড,  eিসেটলস eবং েহিম eিসেটলস 
eবং তােদর েহেলােজেনেটড, সালেফােনেটড, নাiে েটড, বা 
নাiে ােজেটড জাত, eনিডহাiড জাত েযৗগ, েকটন জাত, েযৗগ কুiনন 
জাত েযৗগ, eনজাiমস, ৈতরীকৃত eনজাiম, ৈজব েযৗিগক, ৈজব যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

3418  Phosphoric esters and their salts or esters of other 
inorganic acids (excluding esters of hydrogen 
halides) and their salts; and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

ফসফিরক i ার eবং তার লবন aথবা a া  aৈজব eিসড eর 
i ার (হাiে ােজন েহিলেডেসর i ার তীত) eবং তােপর লবন, 
তােদর েহেনােজেনেটড, সালফেনেটড, লাiে ােটড বা নাiে ােসেটড জাত 

 3421 Hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon dioxide and 
rare gases; inorganic oxygen compounds of non-
metals n.e.c. 

হাiে ােজন, নাiে ােজন, aি েজন, কাব র্ন াia সাiড eবং েরয়ার 
াস, aধাতুজাত aৈজব aি েজন েযৗগ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 3422 Zinc oxide; zinc peroxide; chromium oxides and 
hydroxides; manganese oxides; iron oxides and 
hydroxides; earth colours; cobalt oxides and 
hydroxides; titanium oxides; lead oxides; red lead 
and orange lead; inorganic bases n.e.c.; metal 
oxides, hydroxides and peroxides n.e.c., except of 
mercury 

িজ  a াiড, িজ  পার-a াiড, ে িময়াম a সাiড eবং হাiে া 
a াiড, েকাবা  a াiড, িটিটিনয়াম a াi্ড, া ািনজ a াiড, 
আয়রণ a াiড আথ র্-কালার, েলডa াiড; েরড েলড eবং aের  
েলড, aৈজব জাত যা a  ে ণীভূ  হয়িন, েমটাল a াiড 
হাi াiড, পারa াiড যা a  ে ণীভূ  হয়িন, পারদ তীত 

 3423 Chemical elements n.e.c.; inorganic acids; inorganic 
oxygen compounds of boron, silicon and carbon; 
halogen or sulphur compounds of non-metals; 

েকিমকয্াল ব  যা a  ে নীভূ  নেহ, aৈজব eিসড, িসিলকন eবং 
কাব র্ন েসািডয়াম হাiে া a াiড, েসািডয়াম হাiে া a াiড, 
eেলািমিনয়াম হাiে া a াiড,  হাi জাiন eবং হাi িজেলমাi 
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sodium hydroxide; hydroxide and peroxide of 
magnesium; oxides, hydroxides and peroxides of 
strontium or barium; aluminium hydroxide; 
hydrozine and hydroxylamine and their inorganic 
salts 

eবং তােদর aৈজব লবন

3424  Phosphates of triammonium; salts and peroxysalts 
of inorganic acids and metals n.e.c. 

ফসেফট, স  eবং পারaি  স  eবং aৈজব eিসড eবং ধাতু যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

3425  Salts of oxometallic or peroxometallic acids; 
colloidal precious metals and compounds thereof; 
inorganic and organic compounds of mercury; 
other inorganic chemicals n.e.c.; compressed air; 
amalgams 

লবন/স  eবং aে ােমটািলক eিসড, aরগািনক কমপাu  eবং 
মারকাির/িসসা eবং a া  aৈজব রাসায়ািনক পদাথ র্ যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

3426  Isotopes n.e.c. and compounds thereof (including 
heavy water) 

আেসাটপ যা a  ে ণীভূ  হয়িন eবং iহা িমি ত/a া  েযৗগ 
(ভারী পািনসহ) 

 3427 Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides; 
fulminates, cyanates and thiocyanates; silicates; 
borates; perborates 

সাiনাiডস, সাiনাiড a সাiড eবং সায়ানাiড িসিলেক , েবােরট, 
পার েবােরটস ভৃিত 

3428  Hydrogen peroxide; phosphides; carbides; hydrides, 
nitrides, azides, silicides and borides 

হাiে ােজন পারa সাiড, ফসপাiডস, কারবাiড, নাi াiড iতয্ািদ 

3429  Compounds of rare earth metals, of yttrium or of 
scandium 

দু া  আথ র্ েমটােলর ারা েযৗিগক  ( য্ানিডয়াম) 

3431  Synthetic organic colouring matter and 
preparations based thereon; synthetic organic 
products of a kind used as fluorescent brightening 
agents or as luminophores; colour lakes and 
preparations based thereon 

েসনেথিটক ৈজব রংেয়র  eবং u ল করার জ  রংেয়র পদাথ র্ 

3432  Tanning extracts of vegetable origin; tannins and 
their salts, ethers, esters and other derivatives; 
colouring matter of vegetable or animal origin, 
except animal black; preparations based on 
colouring matter of vegetable or animal origin 

সবিজ হেত uৎপ /সৃ   পাকান/শুকােনা iহার i াব eবং a া  
uপজাত, সবিজ বা াণী হেত uৎপ  রংেয়র ব  

3433  Synthetic organic tanning substances; inorganic 
tanning substances; tanning preparations; 
enzymatic preparations for pre-tanning 

িসনেথিটক/ৈজব পাকােনা পদাথ র্, aৈজব শুকােনা/েটিনং পদাথ র্ 

3434  Colouring matter n.e.c.; inorganic products of a 
kind used as luminophores 

রংেয়র িজিনষ যা a  ে ণীভূ  হয়িন, aৈজব  যা u লতার 
কােজ বহার হয় 

 3440 Activated natural mineral products; animal black; 
tall oil; terpenic oils produced by the treatment of 
coniferous woods; crude dipentene; crude para-
cymene; pine oil; rosin and resin acids, and 
derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; rum 
gums; wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood 
naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch 

eকিটেভেটড াকৃিতক খিনজ ািদ, টল oেয়ল eকজােতর কাঠ 
হেত uৎপ  টারেপিনক েতল, পাiন েতল, রিসন, রিসন eিসড eবং 
uডটার/ আলকাতরা, uড াপথা, সবিজ িপচ ভৃিত 

 3451 Wood charcoal কাঠকয়লা/চারেকাল 

 3452 Sulphur, except sublimed sulphur, precipitated 
sulphur and colloidal sulphur 

সালফার, িথথােনা eবং েকালাiডাল সালফার িতত 
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 3453 Roasted iron pyrites ঝলসােনা েলাহার পাiেরটস 

 3454 Oils and other products of the distillation of high 
temperature coal tar, and similar products; pitch 
and pitch coke, obtained from mineral tars 

aিত u  তােপ েকালটার বা কয়লা আলকাতরা হেত পিরেশািধত েতল 
eবং a া  , িপচ, eবং িপচ েকাক, খিনজ, আলকাতরা হেত 
uৎপ  

 3455 Animal or vegetable fats and oils and their 
fractions, chemically modified, except those 
hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or 
elaidinized; inedible mixtures or preparations of 
animal or vegetable fats or oils 

াণী aথবা সবিজর চিব র্ eবং েতল eবং তার আঁশ, রাসায়িনকভােব 
পিরবধ র্নকৃত হাiে ািজেনট নয় 

 3456 Synthetic or reconstructed precious or semi-
precious stones, unworked 

িসনেথিটক aথবা পুন র্:িনিম র্ত মূ বান/ আধা মূ বান পাথর, 
aপিরমািজর্ত 

 3457 Glycerol ি সারল 

 3461 Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous খিনজ aথবা রাসায়িনক সার, নাiে ািজনাস 

 3462 Mineral or chemical fertilizers, phosphatic খিনজ aথবা রাসায়িনক সার, ফসেফট জাতীয় 

 3463 Mineral or chemical fertilizers, potassic খিনজ aথবা রাসায়িনক সার, পটাস জাতীয় 

 3464 Mineral or chemical fertilizers containing at least 
two nutrients of nitrogen, phosphate and potash 

খিনজ aথবা রাসায়িনক সার যােত কমপে  দুiিট পদাথ র্ নাiে ােজন, 
ফসেফট eবং পটাশ থােক 

 3465 Other fertilizers a া  সার 

 3466 Insecticides, fungicides, herbicides and 
disinfectants 

কীটনাশক, ছ াকনাশক, নেভাজী নাশক, সং ািমত নাশক 

 3471 Polymers of ethylene, in primary forms iেথিলেনর পিলমার ( াথিমক ফরেমর) 

 3472 Polymers of styrene, in primary forms iে িরন হেত ত পিলমার, ( াথিমক  পয র্ােয়র) 

 3473 Polymers of vinyl chloride or other halogenated 
olefins, in primary forms 

িভনাiল ে ারাiড eর পিলমার ( াথিমক aব া) 

 3474 Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in 
primary forms; polycarbonates, alkyd resins, 
polyallyl esters and other polyesters, in primary 
forms 

পিলeিসটাল, a া  পিলiমার, পিলমার েরিসন  iতয্ািদ ( াথিমক 
aব া) 

3475 Recycled polymers, used plastic grain/subsistence 
or granule (secondary used) 

eকবার বহৃত পিলমার বা বহৃত াি েকর দানা বা দানা 
iতয্ািদ (ি তীয়বার বহার) 

 3479 Other plastics in primary forms; ion exchangers a া  াথিমক পয র্ােয়র াি ক 

 3480 Synthetic rubber and factice derived from oils, and 
mixtures thereof with natural rubber and similar 
natural gums, in primary forms or in plates, sheets 
or strip 

িসনেথিটক রাবার eবং ফয্াকটাiস, যা াকৃিতক রাবার বা তার আঠার 
িম েন ৈতরী ে ড, িসট, ি প 

 3511 Paints and varnishes and related products রং eবং বািণ র্শ eবং e জাতীয় ািদ 

 3512 Artists', students' or signboard painters' colours, 
modifying tints, amusement colours and the like 

িচ  িশ ী, ছা  aথবা সাiনেবাড র্  িচ কম , িটেনর পাত বদলােনা, 
িচ াকষ র্ক;  
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 3513 Printing ink ছাপার কােজ বহৃত কািল 

 3514 Writing or drawing ink and other inks িলখন o aংকন কািল eবং a া  কািল   

 3521 Salicylic acid and its salts and esters ািলসাiিলক eিসড eবং iহার লবন eবং iহা েথেক ত a া  
(esters) শকর্রা 

 3522 Lysine and its esters and salts thereof; glutamic 
acid and its salts; quaternary ammonium salts and 
hydroxides; lecithins and other 
phosphoaminolipids; acyclic amides and their 
derivatives and salts thereof; cyclic amides (except 
ureines) and their derivatives and salts 

লাiিসন eবং তার েথেক ৈতরী a া  eবং eর লবন, মািটক eিসড 
eবং েকায়াটারনািব eেমািনয়াম লবন eবং হাi াiড, েলিমিথনস 
eবং a া , ফসেফর্ায়ািমেনািলিপডস eমাiেডস eবং eগুেলা ারা 
uৎপ  uপজাত, eবং eেদর লবন, e জাতীয় সাiকিলক eমাiেডস 
(iuেরেনস তীত) eবং eর ারা uৎপ  জাত a া  eবং eর লবন 

 3523 Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with 
nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused 
pyrazole ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, 
an unfused triazine ring or a phenothiazine ring 
system not further fused; hydantoin and its 
derivatives; sulphonamides 

াকটেনস  n.e.c.,  েহটােরাসাi ক েযৗগ েকবলমা  নাiে ােজন 
েহটােরা পরমা সহ আনিফuজড পাiরােজাল িরং স িলত, 
িপিরিমডাiন িরং,  িপপারাজাiন (piperazine), আনিফuজড 
ায়ািজন (triazine) িরং, aথবা eকিট েফেনাথায়ািজন 

(phenothiazine) িরং eর প িত যা পুনরায় িফuজ হয় নাi, 
হাiেডনটেয়ান (hydantoin) eবং e েথেক uৎপ জাত 
সালেফানামাiডস (sulphonamides) 

 3524 Sugars, chemically pure n.e.c.; sugar ethers and 
sugar esters and their salts n.e.c. 

িচিন, রাসায়িনকভােব খিট n.e.c. িচিন  জাত (sugar 
ethers) eবং e জাতীয় লবন 

 3525 Provitamins, vitamins and hormones; glycosides 
and vegetable alkaloids and their salts, ethers, 
esters and other derivatives; antibiotics 

ে ািভটািমন, িভটািমন eবং হরেমান, াiেকাসাiডস eবং 
েভিজেটিবল eলেকলেয়ডস eবং তােদর লবন, তােদর জাত, e জাতীয় 
a া  eি বায়িটকস 

 3526 Medicaments, for therapeutic or prophylactic uses েথরািপ বা ে াফাiেলিটক (therapeutic) বহােরর জ  
েমিডকােম স (Medicaments) 

 3527 Other pharmaceutical products a া  ঔষধ িশ  স িকর্ত প  

3528* Homeopathic and ayurbedic/unani products েহািমo ািথক,আ েব র্িদক/ 
iuনানী প  

 3529 Other articles for medical or surgical purposes িচিকৎসা স িকর্ত বা সািজর্কয্াল স িকর্ত a া  প  

3531 Organic surface active agents, except soap ৈজবজাত কায র্কর প , সাবান িতত 

 3532 Soap and detergents, perfume and toilet 
preparations 

সাবন, িডটারেজ  পাuডার, সুগি  সাধন eবং টয়েলট স িকর্ত 
িত 

 3533 Cleaning and polishing preparations পির ারক o চকচেক করার িত 

 3541 Essential oils and concentrates, aqueous distillates 
and aqueous solutions thereof; resinoids; terpenic 
by-products of the deterpenation of essential oils; 
mixtures of odoriferous substances of a kind used 
as raw materials in industry 

aিত েয়াজনীয় েতল eবং তার ঘনীভূত aংশ, পিরেশািধত জলীয় 
eবং তা েথেক uৎপ  জলীয় বন, িরসাiনড (eকিট রাসায়িনক 
ৈতরীেত বহৃত হয়), টােপ র্িনক uপজাত েয়াজনীয় েতল eর 
িডটারেপনাশান সুগ যু  uপাদােনর িম ণ যা ক চামাল িহসােব িশ  
কারখানায় বহৃত হয় 

 3542 Glues and gelatine, peptones and their derivatives, 
and related products; caseinates and other casein 
derivatives; albuminates and other albumin 
derivatives 

জ o িজলািটন eবং তােদর uপজাত eলেবািমেনটস eবং uহার 
uপজাত 
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 3543 Lubricating preparations and preparations of a 
kind used for the oil or grease treatment of 
materials, except of petroleum; prepared additives 
for mineral oils; prepared liquids for hydraulic 
transmission, except of petroleum; anti-freezing 
preparations and prepared de-icing fluids 

েতল েদoয়া িত, েতেলর জ  বা চিব র্জাতীয় পদােথ র্ বহৃত হয়, 
(েপে ািলয়াম খিনজ, েতেলর জ  তকৃত সংেযাজন পদাথ র্, নেলর 
িভতর িদেয় বািহত তরেলর জ   তকৃত তরল, িক  েপে ািলয়াম 
তীত) eি  ি িজং িত, anti-freezing eবং de-

icing fluids 

 3544 Modelling pastes; "dental wax" or "dental 
impression compounds"; other preparations for use 
in dentistry with a basis of plaster; preparations 
and charges for fire-extinguishers; charged fire-
extinguishing grenades; prepared culture media for 
development and maintenance of micro-organisms 
and plant, human or animal cells; composite 
diagnostic or laboratory reagents n.e.c. 

িতরূপ েপ  Modelling pastes, েড াল, oেয়ল aথবা দ  
স িকত ক াu  (dental impression), া ােরর 
িভি েত দ েতর বহােরর জ  a া  িত, aি  িনব র্াপেনর জ  
িত, aি  িনব র্াপন ে েনiেডর চাজর্ (Grenades) aনুজীব o 

uি েদর u য়ন o র ণােব েণর জ  তকৃত কালচার িমিডয়া 
(culture media), মনু  বা াণীর েকাষ, েরাগ িনণ র্য় 
সং া বা গেবষনাগাের িবকারক (reagents) যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

 3545 Prepared explosives; safety fuses; detonating fuses; 
percussion or detonating caps; igniters; electric 
detonators 

িবে ারক পদাথ র্ ত, িনরাপদ বারুদ iতয্ািদ িবে ািরত করার জ  
িল বহন নল, িবে ারক বারুদ iতয্ািদ বহােরর জ  
িল বহনল (Fuse)পার িরক সংঘ র্েষ িবে ািরত কয্াপ 

(Caps), ৈবদুয্িতক িবে ারক 

 3546 Pyrotechnic articles আতশবািজ ৈতরীর েকৗশল স িকর্ত িবষয়ালী 

 3547 Chemical elements and compounds doped for use in 
electronics 

iেল িনক  য পািতেত বহৃত রাসায়িনক uপাদন বা uপদানসমূহ 

 3549 Other chemical products n.e.c. a া  রাসায়িনক প  যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 3551 Synthetic filament tow and staple fibres, not carded 
or combed 

িসনেথিটক সুতা eবং ধান আঁশ কােড র্ড বা কােড র্ড নয় 

 3552 Synthetic filament yarn (except sewing thread and 
multiple or cabled yarn), not put up for retail sale 

িসনেথিটক িফলােম  েসলাi বা বুনার জ  সুতা (েসলাiেয়র সাধারণ 
সুতা বা ব িবধ বহােরর জ  বা কয্াবলস সুতা তীত, খুচরা িবি র 
জ  নয় 

 3553 Synthetic monofilament and strip িসনেথিটক মেনািফলােম  aথবা ীপ 

 3554 Artificial filament tow and staple fibres, not carded 
or combed 

কৃি ম িফলােম  সুতা eবং ধান  ত   কােড র্ড নয় 

 3555 Artificial filament yarn (except sewing thread and 
multiple or cabled yarn), not put up for retail sale 

কৃি ম িফলােম  সুতা (েসলাi সুতা eবং ব িবধ বা কয্াবলড iয়ান র্ 
নয়, খুচরা িব েয়র জ  নয় 

 3556 Artificial monofilament and strip কৃি ম মেনািফলােম  eবং ীপ 

 3611 New pneumatic tyres, inner tubes, solid or cushion 
tyres, interchangeable tyre treads, tyre flaps and 
"camel-back", of rubber 

নতুন সংকুিচত বা  ারা চািলত টায়ার, a র্বত  িটuব, কিঠন বা গিদ 
টায়ার, পিরবতর্নশীল টায়ার বা টায়ার aংশ, িবেশষ টায়ার য্াপ eবং 
রাবােরর কয্ােমল াক 

 3612 Retreaded pneumatic tyres, of rubber পুনঃিনিম র্ত বা  চািলত টায়ার, রাবার  

 3621 Reclaimed rubber পুনুর ার রাবার 

 3622 Unvulcanized compounded rubber, in primary 
forms or in plates, sheets or strip; unvulcanized 
rubber in forms other than primary forms or plates, 
sheets or strip (except "camel-back" strips for 

ক চা aব ায় রাবার  (Unvulcanized) াথিমক aব ায় 
aথবা ে ট  (in plates) শীট, aথবা াiপ, াথিমক aব া, ে ট 
, শীট বা াiেপর েচেয় a  রকম aব ায় ক চা রাবার (রাবার 
টায়ােরর aংশ িবেশেষর জ  কয্ােমল াক (camel-back 
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retreading rubber tyres); articles of unvulcanized 
rubber; thread, cord, plates, sheets, strip, rods and 
profile shapes, of vulcanized rubber other than 
hard rubber 

strips) ) নরম o ক চা রাবােরর স িকর্ত প  সমূহ শ  বরােরর 
েচেয় নরম রাবােরর সুতা, কড র্, ে ট , শীট, ীপ, রড, সামি ক 
আকৃিত (profile shapes) 

 3623 Tubes, pipes and hoses of vulcanized rubber other 
than hard rubber 

শ  রাবােরর েচেয় িভ তর u  তােপ গ ক িমি ত রাবােরর িটuব, 
পাiপ, েহাস পাiপ 

 3624 Conveyor or transmission belts or belting, of 
vulcanized rubber 

u  তােপ গ ক িমি ত শ  রাবােরর েব  যা যে র সাহাে  eক 
ান হেত a  ােন িনেয় যাoয়া যায় 

 3625 Rubberized textile fabrics, except tyre cord fabric টায়ার কড র্ েফি ক তীত রাবােরর েট টাiল েফি ক 

 3626 Articles of apparel and clothing accessories 
(including gloves) of vulcanized rubber other than 
hard rubber 

শ  রাবােরর েচেয় িভ তর ভালকানiজড রাবার যা u  তােপ গ ক 
িমি ত রাবােরর ব  o গােম র্ে েসর িজিনস ( াভসহ) 

 3627 Articles of vulcanized rubber n.e.c.; hard rubber; 
articles of hard rubber 

ভালকানাiজড, রাবােরর ািদ যা a  ে ণীভূ  হয়িন শ  রাবার, 
শ  রাবােরর আিট র্কয্াল 

 3631 Monofilament of which any cross-sectional 
dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile 
shapes, of plastics 

াি েকর মেনািফলােম  েযটােত েয েকান 2 িমঃ িমঃ eর স 
েসকসানাল ডায়া ােমর রড ি ক, ফাiল  েসiফ 

 3632 Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor, of 
plastics 

াি েকর ৈতরী িটuব, পাiপ, েহাস পাiপ eবং e জাতীয় িফিটংস 

 3633 Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, not 
self-adhesive, non-cellular and not reinforced, 
laminated, supported or similarly combined with 
other materials 

াি েকর ৈতরী ে ট, শীট, ি ম, ফেয়ল eবং াiপ েকান িকছুর সােথ 
লাগােনার নয়, নন েসলুলার, খুব শি শালী নয়, েলিমেনেটড নয়, a  
েকান ব র সােথ যু  বা ঐ রকম নয় 

 3639 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics াি েকর ৈতরী a া , ে ট শীট, ি ম, ফেয়ল eবং ীপ 

 3641 Sacks and bags, of plastics াি েকর ছালা o থিল 

 3649 Other articles for the conveyance or packing of 
goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other 
closures, of plastics 

াি েকর মালামাল পিরবহন বা ািকং eর জ  a া  uপাদান 
পারস, ঢাকনা, কয্াপ eবং a া  ঢাকনা, a া  াি ক সাম ী।  

 3691 Floor coverings of plastics, in rolls or in the form of 
tiles; wall or ceiling coverings of plastics 

াি ক ারা আবৃত েমঝ (ে ার) যা েরালস বা টাiলেসর মা েম, 
েদয়াল বা ছাদ াি ক ারা আবৃত কিরবার কভার 

 3692 Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and 
other flat shapes, of plastics 

ে ট, শীট, ি ম, কেয়ল, েটপ, ীপ eবং a া  য্াট আকৃিতর 
াি েকর ে ট (Self-adhesive) য়ংি য়ভােব লাগােনা যায় 

 3693 Baths, wash-basins, lavatory pans and covers, 
flushing cisterns and similar sanitary ware, of 
plastics 

াি েকর ৈতরী বাথ টব, oয়াশ েবিসন, পায়খানার ান, টয়েলট 
ফলািসং করার াংক, eবং eজাতীয় েসিনটারী সাম ী 

 3694 Tableware, kitchenware, other household articles 
and toilet articles, of plastics 

াি েকর ৈতরী েটিবল oয়য্ার, িকেচন oয়য্ার, a া  গৃহ ালীর 
oয়য্ার eবং টয়েলট সাম ী 

 3695 Builders' ware of plastics n.e.c. াি েকর িনম র্াণ সাম ী যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 3696 Parts n.e.c. of lamps, lighting fittings, illuminated 
signs, illuminated name-plates and the like, of 
plastics n.e.c. 

াি েকর ৈতরী া , লাiিটং িফিটং, আেলািকত সাiন েবাড র্, 
আেলািকত েনমে ট iতয্ািদর য াংশ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 
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 3697 Safety headgear; other headgear of rubber or 
plastics 

িনরাপদ েহড গীয়ার, a া  েহড গীয়ার রাবার বা াি েকর ৈতরী। 

 3698 Electrical insulating fittings of plastics াি েকর ৈতরী ৈবদুয্িতক iনসুেলিটং িফিটংস 

 3699 Articles of plastics n.e.c. াি ক ািদ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 3711 Unworked glass, flat glass and pressed or moulded 
glass for construction; glass mirrors 

a বহৃত াস, াট াস, িনম র্াণ িশে  বহৃত িবেশষ আকৃিতর 
(pressed or moulded) াস, ক েচর আয়না 

 3712 Glass fibres and articles thereof, except woven 
fabrics 

াস ফাiবার eবং e জাতীয় woven fabrics  তীত 

3719  Other glass articles a া  ক েচর প  

 3721 Ceramic sinks, baths, water closet pans, flushing 
cisterns and similar sanitary fixtures 

িসরািমেকর ৈতরী িসংক (যা রা াঘের বহৃত হয়) বাথ, পািন ধারণ 
মতা স  ান, টয়েলেট বহৃত ািসং াংক eবং ei জাতীয় 

েসেনটারী সাম ী 

 3722 Ceramic household and ornamental articles িসরািমেকর ৈতরী গৃহ ালী o aলংকরেনর সাম ী 

 3729 Other non-structural ceramic wares a া  নন- াকচারাল িসরািমক বাসনপ  

 3731 Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of 
siliceous earths 

iট, কস, টাiলস eবং a া  িসরািমক প  যা কাদামািটর ৈতরী 

 3732 Refractory bricks, blocks, tiles and similar 
refractory ceramic constructional goods, other than 
those of siliceous earths 

িরে কটারী iট, ক, টাiলস eবং e জাতীয় িরে কটারী িসরািমক 
িনম র্াণ সাম ী, ক দা মািটর প  সাম ী তীত 

 3733 Refractory cements, mortars, concretes and similar 
compositions n.e.c. 

িরে কটারী িসেম , মট র্ার, কন ীট eবং ei জাতীয় uপাদান যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

 3734 Unfired refractory products; other refractory 
ceramic goods 

আগুেন পড়ােনা ছাড়া িরে কটরী  শ  প , a া  িরে কটারী 
িসরািমক প  

 3735 Non-refractory ceramic building bricks, flooring 
blocks, support or filler tiles, roofing tiles, chimney-
pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments 
and other ceramic construction goods 

নন-িরে কটরী িসরািমক দালােনর iট, ে ািরং ক, সােপ র্াট aথবা 
িফলার টাiলস, ছােদর টাiলস, িচমিন পট, িচমিনর ঢাকনী, িচমিনর 
লাiনারস, aলংকৃত াপতয্ eবং a া  িসরািমক িনম র্াণ সাম ী 

 3736 Non-refractory ceramic pipes, conduits, guttering 
and pipe fittings 

নন-িরে কটরী িসরািমক পাiপ, iেলকি ক তার ভৃিতর আবরক নল, 
গাটািরং (নল) eবং পাiপ িফিটংস 

 3737 Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; 
ceramic mosaic cubes and the like 

িসরািমক য্াগ eবং েপিভং, ঘর গরম করার জ  েযখােন aি কু  
থােক তার টাiলস বা েদয়ােলর টাiলস, িসরািমক েমাজাiক িকuব বা 
ei জাতীয় 

3738* Clay products মািটর হািড়-পািতল, আগুেন পুড়ােনা 

 3741 Plasters া র্াস/সাদা ম  

 3742 Quicklime, slaked lime and hydraulic lime কিলচুন, পািনেত গলােনা চুন, eবং হাi িলক লাiম 

 3743 Cement clinkers িসেম  ি ংকার 

 3744 Portland cement, aluminous cement, slag cement 
and similar hydraulic cements, except in the form of 

েপাট র্ া  িসেম , eয্লুিমনাস িসেম , (িফটিকির ঘিটত িসেম ) 
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clinkers য্াগ িসেম  eবং e জাতীয় হাi িলক িসেম  (ি ংকােরর aব া 
িতত) 

 3745 Calcinated or agglomerated dolomite কয্ালিসেনেটড বা েডােলামাiট 

 3751 Non-refractory mortars and concretes নন-িরে কটরী মট র্ারস eবং কন ীট 

 3752 Boards, blocks and similar articles of vegetable 
fibre, straw or wood waste agglomerated with 
mineral binders 

েবাড র্স, কস eবং e জাতীয় uি জ আঁশ, খড় বা কােঠর বজর্য্ িপি ত 
িমনােরল বাi াস র্সহ 

 3753 Articles of plaster or of compositions based on 
plaster 

া ার স িকর্ত, aথবা া ােরর uপর িভি  করা uপাদান 

 3754 Tiles, flagstones, bricks and similar articles, of 
cement, concrete or artificial stone 

টাiলস, য্াগে ান, iট, eবং e জাতীয় িসেমে র ৈতরী কন ীট 
aথবা কৃি ম ে ান/পাথর 

 3755 Prefabricated structural components for building 
or civil engineering, of cement, concrete or 
artificial stone 

a ািলকা বা িসিভল iি িনয়ািরং eর জ  ি ফয্াবিরেকেটড 
াকচারাল uপাদান, িসেমে র ৈতরী কন ীট aথবা কৃি ম পাথর 

 3756 Other articles of cement, concrete or artificial stone িসেমে র ৈতরী a া  প , কন ীট বা কৃি ম পাথর 

 3757 Articles of asbestos-cement, cellulose fibre-cement 
or the like 

eয্াসেবসেটস িসেমে র প , েসলুলস ফাiবার িসেম  বা e জাতীয় 

 3761 Marble, travertine and alabaster, worked, and 
articles thereof (except setts, curbstones, 
flagstones, tiles, cubes and similar articles); 
artificially coloured granules, chippings and 
powder of marble, travertine and alabaster 

মােব র্ল, ে ভারটাiন eবং মম র্র সদৃশ সাদা পাথর যােত েকান কাজ 
করা হেয়েছ eবং e জাতীয় (কাব র্ে ান, াগ ে ান, টাiলস, িটuবস 
eবং e জাতীয় প  তীত) কৃি ম রিঙন শে র কনা, িচিপং o 
মােব র্েলর পাuডার, ে ভারটাiন eবং eলােবসটর 

 3769 Other worked monumental or building stone and 
articles thereof; other artificially coloured 
granules, chippings and powder of natural stone; 
articles of agglomerated slate 

িতেসৗধ, িবি ং ে ান eবং e জাতীয় a া  কাজ, a া  কৃি ম 
রিঙন শ কনা িচিপং eবং াচারাল ে ােনর পাuডার, িপি ত েস ট 
জাতীয় 

 3791 Millstones, grindstones, grinding wheels and the 
like, without frameworks, for working stones, and 
parts thereof, of natural stone, of agglomerated 
natural or artificial abrasives, or of ceramics; 
natural or artificial abrasive powder or grain, on a 
base of textile, paper or other material 

িমলে ান, ী ে ান, ি ি ং iলস eবং e ধরেণর ে ম oয়াকর্ 
িতত, oয়ািকর্ং ে ােনর জ  eবং তােদর aংশ িবেশষ, াচারাল 

ে ান স িকত, িপি ত াকৃিতক বা কৃি ম ঘষ র্ক, aথবা িসরািমক 
জাতীয় কৃি ম বা াকৃিতক ঘষ র্ক পাuডার, বা শ  কনা, েট টাiেলর 
িভি েত  কাগজ বা a া  প  

 3792 Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of 
asbestos or with a basis of asbestos and magnesium 
carbonate; articles of such mixtures, or of asbestos 

ফয্াবিরেকেটড eয্জেব স ফাiবারস/আঁশ eর eয্জেব স eর িভি েত 
িম ণ,aথবা eয্সেব স eবং াগিনিসয়াম কাব র্েনেটর িভি েত, e 
জাতীয় িম ণ বা eয্াজেব স 

 3793 Articles of asphalt or of similar material eয্াসােফ  যা আলকাতরার মত কােলা আঠােলা পদাথ র্ (ছাদ iতয্ািদর 
জল েরাধক করার জ  বা পাথর বা ককেরর সে  িমিশেয়  রা া 
আ ীণ র্ e জাতীয় বা e জাতীয় প ) 

 3794 Bituminous mixtures based on natural and artificial 
stone materials and bitumen, natural asphalt or 
related substances as a binder 

াকৃিতক o কৃি ম ে ান েমটািরয়াল eবং িবটুিমেনর সম েয়, কােলা 
বেণ র্র আঠােলা েপে ািলয়াম জাত িম ণ, াকৃিতক aয্াসফা  aথবা 
ei স িকর্ত প  যা জলছাদ বা রা া আ ীণ র্ করেত ব ধাi িহসােব 
বহৃত হয় 

 3795 Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal 
graphite; preparations based on graphite or other 

কৃি ম াফাiট, কেলাiডাল বা েসিম-কেলায়ডাল াফiট, াফাiট বা 
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carbon in the form of semi-manufactures a  কাব র্েনর িভি েত আধা ত 

 3796 Artificial corundum কৃি ম করনডাম (শ  িটকীকৃত খিনজ পদাথ র্ যােক গুড়া আকাের 
পিরণত কের পিলেসর কােজ বহার করা হয় (চুিন) ei জাতীয় 
খিনজ প ) 

 3799 Non-metallic mineral products n.e.c. (including 
mineral wool, expanded mineral materials, worked 
mica, articles of mica, non-electrical articles of 
graphite or other carbon and articles of peat) 

aধাতব খিনজ পদাথ র্ (পশম, খিনজ ািদ, েমেটিরয়াল e পা  করা 
কােজ বহৃত a , a  জাতীয় াফাiট বা a  কাব র্েনর 
aৈবদুয্িতক আিট র্েকল ালানী িহসােব বহৃত িপট আিট র্েকল যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

 3811 Seats বসার আসন 

 3812 Other furniture, of a kind used in offices a া  আসবাবপ  যা aিফেস বহৃত হয় 

 3813 Other wooden furniture, of a kind used in the 
kitchen 

রা াঘের বহৃত a া  কােঠর ফািন র্চার 

 3814 Other furniture n.e.c a া  ফািন র্চার যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 3815 Mattress supports; mattresses, fitted with springs 
or stuffed or internally fitted with any material or 
of cellular rubber or plastics, whether or not 
covered 

াে স সােপ র্াট, াে স, ীং িদেয় িফট করা বা aভয্াম ের েয 
েকান  বা েসলুলার িফট বা াি ক িদেয় রাবার াে স ৈতরী  

 3816 Parts of furniture ফািন র্চােরর aংশ িবেশষ 

3817* Furniture made of bamboo and cane ব শ o েবেতর ৈতরী িবিভ  ধরেণর ফািন র্চার 

3818* Furniture made of cane েবেতর ৈতরী ফািন র্চার 

 3821 Pearls, natural or cultured and unworked মু া, াকৃিতক, কৃি ম (চােষর) eবং a বহৃত 

 3822 Cultured pearls, precious or semi-precious stones, 
and synthetic or reconstructed precious or semi-
precious stones (except industrial diamonds and 
piezo-electric quartz), worked (except simply sawn, 
cleaved, bruted or roughly shaped), but not strung, 
mounted or set 

চােষর মু া, মূ বান aথবা আধা-মূ বান (ে ান পাথর eবং 
িসনেথিটক aথবা পুনঃ িনিম র্ত মূ বান aথবা েসিমে িসয়াস ে ান 
(িশ  কােজ বহৃত ডায়ম  eবং েপেজা iেলকি ক েকায়াট র্জ), 
সাধারণভােব আকৃত/সাiজ করা  

 3823 Industrial diamonds, worked; dust and powder of 
natural or synthetic precious or semi-precious 
stones 

িশ জাত হীরা, কাজকরা, িমিহ গুড়া eবং পাuডার কৃিতজাত বা 
িসনেথিটক মূ বান aথবা আংিশক মূ বান পাথেরর 

 3824 Jewellery and other articles of precious metal or of 
metal clad with precious metal; articles of natural 
or cultured pearls or precious or semi-precious 
stones (natural, synthetic or reconstructed) 

গহনা, a া  মূ বান ধাতব সাম ী, aথবা দামী ধাতব সি ত 
েপাষাক, কৃিতজাত বা কৃি ম মু ার সাম ী, aথবা মূ বান বা আধা-
মূ বান পাথর ( াকৃিতক, িসনেথিটক বা পূনঃ ৈতরীকৃত) 

 3825 Coin মু া (ধাতব) 

 3831 Pianos and other keyboard stringed musical 
instruments 

িপয়ােনা eবং a া  তারযু  িক েবােড র্র বা  য  

 3832 Other string musical instruments a া  তারযু  বা য , েবহালা o a া  

 3833 Wind musical instruments (including pipe organs, 
accordians and brass-wind instruments) 

ফুযঁু  বা য  (পাiপaগ র্ান, eয্াকরিডয়ান, াস ui  iন েম  
iতয্ািদ) 
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 3834 Musical instruments, the sound of which is 
produced, or must be amplified, electrically 

বা য , েয শ  বা সুর uৎপ  হয় ৈবদুয্িতক বা  যে র মা েম 

 3835 Other musical instruments (including percussion 
instruments, musical boxes and fairground organs); 
decoy calls; whistles, call horns and other mouth-
blown sound signalling instruments 

a া  বা  য  (ধা া িদেয় বাজােনা হয়, eমন বা য , 
িমuিজকয্াল ব , েফয়ার াi  oর ান iতয্ািদ eর a র্ভূ ) িডক 
কলস. ব িশ, কল হণ র্স eবং a া  মুেখ বাজােনা শ যু  িসগনািলং 
বা য  

 3836 Parts and accessories of musical instruments; 
metronomes, tuning forks and pitch pipes 

বা যে র ে য়ার পাটস, তাল িনেদ র্শ করার য িবেশষ যােত eকিট 
েপনডুলাম িত িমিনেট িনিদ র্  সং াক ধীর শ  করার মা েম তাল 
সৃি  কের, িটuিনং  ফকর্স, িপচ পাiপস 

3837* Harmonium, musical instrument হারেমািনয়াম বা  য  

 3841 Snow-skis and other snow-ski equipment; ice-skates 
and roller-skates 

বরেফ েখলার ে াি  eবং a া  ে াি  য পািত, আiস ে ট eবং 
েরালার ে ট 

 3842 Water-skis, surf-boards, sailboards and other water-
sport equipment 

পািনেত েখলার oয়াটার ীজ, সাফ েবাড র্, েসiল েবাড র্ eবং a া  
oয়াটার ে াট র্স য পািত 

 3843 Gymnasium or athletics articles and equipment ায়াম বা িজমনািসয়াম aথবা েখলাধুলার আিটেকলস eবং iকুপেম

 3844 Other articles and equipment for sports or outdoor 
games 

েখলা লা eবং আuটেডার েখলার জ  a া  িজিনষপ  o 
iকুপেম  

 3845 Fishing rods and other line fishing tackle; fish 
landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy 
"birds" and similar hunting or shooting requisites 

বড়িশ eবং a া  লাiন িফিশং য্ােকল, মাছ ধরার জাল, বাটার 
াi েনটস, িডকয় বাuর্স eবং e জাতীয় িশকারী বা সুয্িটং eর 

iন ুেম  

 3851 Dolls' carriages; wheeled toys designed to be ridden 
by children 

পুতুেলর কয্ােরiজ, চাকা যু  েখলনা যােত িশশুরা চড়েত পাের 

 3852 Dolls representing human beings; toys representing 
animals or non-human creatures 

মানুষ, াণী বা নন-িহu ান সদৃ  পুতুল 

 3853 Parts and accessories of dolls representing human 
beings 

মানব সদৃ  পুতুেলর খুচরা aংশ 

 3854 Toy electric trains and tracks, signals and other 
accessories therefor; reduced-size ("scale") model 
assembly kits and other construction sets and 
constructional toys 

ৈবদুয্িতক ে ন eবং য্াক, িসগ াল eর েখলনা eবং e স ক ত 
a া  আনুষি ক, েছাট আকার বা সাiজ ে েল মেডল eয্ােস লী 
িকটস eবং a া  িনম র্াণ স ক ত েসট o েখলনা 

 3855 Puzzles পাজ স/বুি  বা ৈধ ান পরী ার েখলনা 

 3856 Other toys (including toy musical instruments) a া  েখলনা (বা যে র েখলনা সহ) 

 3857 Playing cards তাস েখলা 

 3858 Video games of a kind used with a television 
receiver 

েটিলিভশন িরিসভােরর সাহাে  িভিডo েগম 

 3859 Other articles for funfair, table or parlour games 
(including articles for billiards, pintables, special 
tables for casino games and automatic bowling 
alley equipment), except video games of a kind used 
with a television receiver 

েকৗতুক সাম ী, েটিবল বা পাল র্ার েগম eর জ  (েযমন-িবিলয়াuর্ িপন 
েটিবল, ে শাল েটিবল কয্ািসেনা েগমস eবং aেটােমিটক েবািলং 
iকুপেম ) েটিলিভশন িরিসভােরর সাহাে  িভিডo েগম িতত 
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 3860 Roundabouts, swings, shooting galleries and other 
fairground amusements 

রাu eবাuট, েদালনা, সুিটং ালারীজ eবং a া  েফয়ার াu  
িবেনাদন/আেমাদ 

 3870 Prefabricated buildings িবি ং িনম র্াণ পূব র্ aব া 

 3891 Pens, pencils, stamps, typewriter or similar ribbons, 
ink-pads and similar articles 

কলম, েপি ল, য্া স, টাiপ রাiটার, িরবনস, iংক াড eবং ei 
জাতীয়  সাম ী 

 3892 Umbrellas, sun-umbrellas, walking-sticks, seat-
sticks, whips, riding-crops, buttons, press-fasteners, 
snap-fasteners, press-studs, slide fasteners and 
parts thereof; button blanks 

ছাতা, সান-আমে লা, হ টা/চলার লািঠ, িসট-ি কস, চাবুক, রাiিডং 
পস, বুতাম, ফাে নারস, য্াপ-ফাে নারস, ে স াuস, াiড 

ফাে নারস, eবং e জাতীয় aংশ িবেশষ, বাটন য্াকস 

 3893 Linoleum েমেঝ ঢাকার জ  মিসনা বা িতিসর েতেলর েলপযু  শ  কাপড় 

 3894 Photographic plates, film, paper, paperboard and 
textiles, exposed 

ফেটা ািফক ে ট, ি ম, েপপার, েপপারেবাড র্, েট টাiল, e েপাসড 

 3895 Motion picture film, exposed and developed, 
whether or not incorporating sound track or 
consisting only of sound track 

চলি ে র ি ম, e েপাজড eবং েডভলপড, সাu  ে কসহ বা 
তীত, বা শুধুমা  সাu  ে ক িদয়া গিঠত 

 3896 Paintings, drawings and pastels; original 
engravings, prints and lithographs; original 
sculptures and statuary, in any material; postage or 
revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, 
postal stationery (stamped paper) and the like; 
collections and collectors' pieces of zoological, 
botanical, mineralogical, anatomical, historical, 
ethnographic or numismatic interest; antiques 

েপiি ং, িয়ং eবং েপে লস রিঙন খিড় িদয়া aংিকত িচ । কৃত 
েখাদাiকম র্, ি স eবং পাথর, দ া, eয্লুিমিনয়াম eর পাত বহার 
কের ছাপােনা ছিব, ভৃিত ভা ট eবং িতমূিতর্ বা িশলাসৃিত, েয েকান 
িজিনেসর েপােটজ বা েরিভিনu য্া , য্া  েপা মাকর্স থম িদেনর 
কভার, ডাক েযাগােযােগর uপর ে শনারী ( য্া ড েপপার) eবং e 
জাতীয়, াণীিব া,uি দিব া, খিনজ িব া, a - ত  িব া, 
iিতহাস স িকর্ত, মানবজািতর িববরণ স িকর্ত, মু া o পদক 
সং া  িব া, iতয্ািদর aংশিবেশেষর কােলকশন eবং কােলকটর, 
আসবাব, িশ কম র্, iতয্ািদর aতীত িনদ র্শন 

3897  Human hair; wool or other animal hair or other 
textile materials; wigs, false beards, eyebrows and 
eyelashes, switches and the like; articles of human 
hair n.e.c.; horsehair 

মানুেষর চুল, uল aথবা a া  াণীর চুল aথবা a া  েট টাiল 
েমেটিরয়ালস, কৃি ম চুল, কৃি ম দািড়, আi , েচােখর পাতার েলাম, 
সুiচসমূহ eবং e জাতীয় মানুেষর চুল বা e জাতীয় েঘাড়ার েলাম যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

 3899 Other articles a া  প  সাম ী 

 3911 Raw offal, inedible (including pigs' bristles, horse 
hair, animal guts, bird skins, feathers, bones and 
ivory) 

 কাচ  aব ায় াণীর িভতরকার aংশ যা খা  িহসােব বহার হয় 
(Raw offal), খাoয়ার aনুেপাযগী (শুকর ছানার পশম, েঘাড়ার 
পশম, পশুর িগলা  কিলজা, (animal guts), পািখর চামড়া, 
পালক, হাড়, হািতর দ ত(ivory) বা eজাতীয় সব aম র্তভূ  

 3912 Bran and other residues from the working of 
cereals or legumes; 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 n.e.c. 

শে র তুষ বা ভূিস বা সবিজ ািদ, তরকারীর aবিশ  eবং তােদর 
uপজাত যা পশু খা  িহসােব বহৃত eবং যা a  ে ণীভূ  হয়িন   

 3913 Residues of starch manufacture and similar 
residues 

ােচ র্র তলানী (Residues) eবং e জাতীয় তলানী 

 3914 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar 
manufacture 

বীট ফেলর রসােলা aংশ (Beet-pulp), িচিন uৎপাদেন েচাবড়া 
o a া  বজর্য্ 

 3915 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste; েকাকা বীেজর েখালস, (Cocoa shells), বীজ বা ফেলর েখাসা 
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coffee husks and skins (Husks), েখাসা eবং a া  েকাকার বজর্য্, কিফর েখাসা 
(Husks and skins) 

 3916 Brewing or distilling dregs and waste ি uiং (েচালাi করা), চা বা কিফর তলানী বা িবশু  পািনর তলািন বা 
e জাতীয় বজর্য্ 

 3917 Wine lees; argol মেদর লী (Wine lees), আরগল (Argol) 

 3918 Tobacco refuse তামােকর বজর্য্  

 3921 Miscellaneous textile wastes িবিবধ েট টাiল বজর্য্  

 3922 Waste of leather, leather dust, powder and flour চামড়ার বজর্য্, চামড়ার ডা  (Dust) পাuডার o ময়দা 

 3923 Residual lyes from the manufacture of wood pulp, 
including lignin sulphonates, but excluding tall oil 

কােঠর ম , তলানীসহ িলগিনন সালেফােনট, টল oেয়ল তীত 

 3924 Waste and scrap of paper or paperboard কাগজ বা কাগেজর েবােড র্র aবাি ত টুকরা বা বজর্য্ 

 3925 Waste, parings and scrap of rubber (except hard 
rubber) and powders and granules obtained 
therefrom 

রাবােরর aবাি ত টুকরা, েপয়ািরংস (parings) বা বজর্য্ (শ  
রাবার ািতত), eগুেলা েথেক uৎপ  পাuডার বা কনা 

 3926 Used pneumatic tyres of rubber বহৃত সংকুিচত বা ারা চািলত রাবােরর টায়ার 

 3927 Waste, parings and scrap of plastics াি েকর aবাি ত টুকরা, বজর্য্, েপয়ািরংস (parings) 

 3928 Sawdust and wood waste and scrap কােঠর গুড়া eবং িবন  কাঠ, টুকেরা 

 3929 Other non-metal waste or scrap a া  aধাতব বজর্য্ eবং ভা া িজিনসপ  

 3931 Slag, dross, scalings and other waste from the 
manufacture of iron or steel 

েলৗহ o i াত িশে র ধাতুমল, ধাতুর গাদ, মুড়া eবং a া  বজর্য্ 

 3932 Ash and residue (except from the manufacture of 
iron or steel), containing metals or metallic 
compounds, except precious metals 

ধাতু বা িম  ধাতুর ছাi-ভ  eবং aবিশ  aংশ (েলৗহ o i াত 
িশ  eবং মূ বান ধাতু বােদ) 

 3933 Waste and scrap of precious metal মূ বান ধাতুর বজর্য্ eবং ভা া িজিনসপ  

  Waste and scrap of gold or of metal clad with gold ণ র্ aথবা েণ র্র পাত ারা আবরণযু◌ৃ  ধাতুর বজর্য্, ভা া 
িজিনসপ  

  Waste and scrap of precious metal (except gold) or 
of metal clad with precious metal (except gold) 

মূ বান ধাতু aথবা আবরণযু  ধাতুর বজর্য্ eবং ভা া িজিনসপ  
( ণ র্ তীত) 

 3934 Ferrous waste and scrap েলৗহ িনিম র্ত ে র বজর্য্ eবং ভা া aংশ 

 3935 Remelting scrap ingots of iron or steel িপ াকার  ভা া েলৗহ পূনরায় গলােনা বজর্য্/ভা া aংশ 

 3936 Waste and scrap of other metals a া  ধাতুর বজর্য্ eবং ভা া িজিনসপ   

 3937 Vessels and other floating structures for breaking 
up 

ভা ােনার জ  জাহাজ/েনৗকা eবং ভাসমান কাঠােমা  

 3938 Waste and scrap of primary cells, primary batteries 
and electric accumulators; spent primary cells, 
primary batteries and electric accumulators 

াথিমক ভােব ৈতরী েসল, াটারী ৈবদুয্িতক আিকuিমuেলটর eবং 
eর বািতলকৃত ািদর  বহৃত, িবন  eবং ভা া aংশ 
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 3991 Municipal waste েপৗর আবজর্না 

 3992 Sewage sludge নদ র্মা eবং নদ র্মার প েকর আবজর্না 

 3993 Clinical waste, including pharmaceutical waste হাসপাতাল eবং ঔষধ কারখানার বজর্য্ 

 3994 Waste organic solvents িবন  ৈজব পদাথ র্ 

 3995 Wastes from chemical or allied industries রাসায়িনক aথবা e জাতীয় িশে র বজর্য্ 

 3999 Other wastes n.e.c. a া  বজর্য্ যা a  ে ণীভূ  হয়িন  

 4111 Primary materials of the iron and steel industry েলৗহ o i াত িশে র জ  াথিমক ািদ 

 4112 Crude steel aপিরেশািধত (crude) i াত 

 4121 Flat-rolled products of steel, not further worked 
than  

তােপর মা েম েরািলং (hot-rolled) করার পের পুনরায় বহার 
তীত াট েরািলং ি য়ায় uৎপািদত i াত সাম ী 

 4122 Flat-rolled products of steel, not further worked 
than cold-rolled 

শীতল েরািলং eর পের পুনরায় বহার না কিরয়া াট েরািলং 
ি য়ায় uৎপািদত i াত সাম ী 

 4123 Flat-rolled products of steel, further worked than 
hot-rolled or cold-rolled; flat-rolled products of 
silicon-electrical and high-speed steel, whether or 
not further worked 

তােপর মা েম েরািলং (Hot Rolled) aথবা শীতল করার 
মা েম েরািলং eর পের পুনরায় কাজ করার পর াট েরািলং 
ি য়ায় uৎপািদত i াত সাম ী পুনরায় বহৃত aথবা a বহৃত 
িসিলকন iেলকি কয্াল eবং হাi ীড ীল ারা াট েরািলং 
ি য়ায় uৎপািদত  সাম ী 

 4124 Bars and rods, hot-rolled, of iron or steel তােপর মা েম েরািলং ি য়ায় (Hot Rolled) uৎপািদত েলৗহ 
aথবা i ােতর বার eবং রড। 

 4125 Angles, shapes and sections, not further worked 
than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of iron or 
non-alloy steel; sheet piling of steel; welded angles, 
shapes and sections, of steel; railway or tramway 
track construction material of steel 

তােপর মা েম েরালড (Hot Rolled), হট ন aথবা েঠিলয়া 
বািহর করার পর পুনরায় বহার না করা েলাহা aথবা aিম  চঁােলা 
ীেলর শীট; তােপর মা েম (hot-rolled) ঝালাiকৃত i ােতর 
eয্াে ল েসপ, eবং েসকশন; েরল eবং াম লাiন িনম র্ােনর জ  
i ােতর ৈতরী uপকরণ 

 4126 Bars, rods, angles, shapes and sections, cold-
processed or further worked, of iron or steel; 
angles, shapes and sections, hot-rolled, hot-drawn or 
extruded, of alloy steel; steel wire 

শীতল ি য়ায় (cold-processed) aথবা পুনরায় বহােরর 
জ  েলাহা eবং i ােতর ৈতরী রড, বার, eয্াে ল, েসপ eবং 
েসকশন; হট েরা , েকা  ন aথবা েঠিলয়া বািহর করা িম  
i াত, i ােতর তার 

 4127 Bars and rods of high-speed steel and silico-
manganese steel; hollow drill bars and rods of steel 

হাi ীড ীল, aথবা িসিলকা া ািনজ ীেলর বার eবং রড; 
i ােতর ফপা েমাটা বার eবং রড 

 4128 Tubes, pipes and hollow profiles, of steel  i ােতর িটuব, পাiপ eবং ফপা ফাiল (profiles) 

 4129 Tubes, pipes and hollow profiles of cast-iron and 
cast-steel and related fittings; tube or pipe fittings 
of steel other than cast 

ঢালাi েলাহা eবং ঢালাi i ােতর িটuব, পাiপ eবং (hollow 
profiles) eবং eতদস ক য় িফিটংস, ঢালাi বােদ ীেলর িটuব 
aথবা পাiপ িফিটংস 

4131 Silver (including silver plated with gold or 
platinum), unwrought or in semi-manufactured 
forms, or in powder form 

রুপা ( ণ র্ aথবা ািটনাম eর আবরণ সহ রুপা) aস ািদত 
(unwrought) নয় aথবা aধ র্ সমা  aথবা পাuডার aব ায় 
uৎপাদন 

4132 Gold (including gold plated with platinum), 
unwrought or in semi-manufactured forms, or in 

ণ র্ ( ািটনাম ারা আবৃত ণ র্ সহ ) aস ািদত (unwrought) 
নয় aথবা aধ র্সমা  aব ায় uৎপািদত aথবা পাuডার aব ায় 
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powder form 

4133 Platinum, unwrought or in semi-manufactured 
forms, or in powder form 

ািটনাম aস ািদত (unwrought) aথবা aধ র্ সমা  uৎপািদত 
aথবা পাuডার aব ায়  

4134 Base metals or silver, clad with gold, not further 
worked than semi-manufactured 

েণ র্র আবরণ যু  aিবশু  ধাতু aথবা রুপা, পুনরায় বহােরর জ , 
aধ র্সমা  uৎপাদন নয় 

 4135 Base metals clad with silver, and base metals, silver 
or gold clad with platinum, not further worked than 
semi-manufactured 

 রুপার আবরন সহ িন মােনর ধাতু, eবং রুপা aথবা ণ র্ aথবা 
ািটনােমর আবরণযু  িন মােনর ধাতু, পুনরায় বহােরর জ  নয় 
আবার aধ র্সমা  uৎপাদন নয় 

 4141 Copper, unwrought; copper mattes; cement copper তামা, aসমা  eমন তামার েমাড়ক, িসেম  েকাপার (Cement 
Copper) 

 4142 Nickel, unwrought; intermediate products of nickel 
metallurgy 

aসমা  িনেকল (Nickel, unwrought), গিলত িনেকেলর 
ম বত  (intermediate) uৎপািদত ািদ  

 4143 Aluminium, unwrought; alumina aসমা  eমন eয্ালুিমিনয়াম, eয্ালুিমনা 

 4144 Lead, zinc and tin, unwrought aসমা  সীসা, দ া, eবং িটন 

 4151 Semi-finished products of copper or copper alloys তামা eবং িমি ত তামা ারা uৎপািদত aধ র্-সমা   

 4152 Semi-finished products of nickel or nickel alloys িনেকল aথবা িমি ত িনেকল ারা uৎপািদত aধ র্ সমা   

 4153 Semi-finished products of aluminium or aluminium 
alloys 

eয্ালুিমিনয়াম aথবা িম  eয্ালুিমনােমর ৈতরী aধ র্-সমা   

 4154 Semi-finished products of lead, zinc and tin or their 
alloys 

সীসা, দ া, িটন aথবা iহােদর িম ন ারা uৎপািদত aধ র্- সমা   

 4160 Other non-ferrous metals and articles thereof 
(including waste and scrap of some metals); cermets 
and articles thereof 

a া  aেলৗহময় ধাতু eবং iহােদর ারা uৎপািদত  (িকছু ধাতুর 
িবন  eবং ভা া eবং পিরতয্া  aংশ সহ) eবং Cermets o 
iহার ারা uৎপািদত  সাম ী 

 4211 Bridges, bridge sections, towers and lattice masts, 
of iron or steel 

েলৗহ aথব i াত িনিম র্ত ি ্জ, ি জ-েসকশন, টাoয়ার eবং 
lattice masts  

 4212 Doors, windows and their frames and thresholds for 
doors, of iron, steel or aluminium 

েলৗহা, i াত aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর দরজা, জানালা eবং iহােদর 
ে ম eবং দরজার েচৗকাঠ সাম ী  

 4219 Other structures (except prefabricated buildings) 
and parts of structures, of iron, steel or aluminium; 
plates, rods, angles, shapes, sections, profiles, tubes 
and the like, prepared for use in structures, of iron, 
steel or aluminium; props and similar equipment for 
scaffolding, shuttering or pitpropping 

েলৗহা, i াত eবং eয্ালুিমিনয়াম িনিম র্ত a া  কাঠােমা সাম ী 
eবং uহােদর aংশ (prefabricated িবি ংস বােদ); েলৗহা, 
i াত aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী ে ট, রড, eয্াংেগল, েসপ, 
ে াফাiল, িটuব eবং aনুরূপ সাম ী যাহা কাঠােমা ৈতরীর কােজ 
বহৃত হয়; খুিঁট eবং aনুরূপ সর াম বা uপকরণ, খড়খিড় জাতীয় 

দ  aথবা খিনেত েবেশর সুর পথ র ার uপকরণ  

4221 Reservoirs, tanks, vats and similar containers (other 
than for compressed or liquefied gas), of iron, steel 
or aluminium, of a capacity exceeding 300 litres, not 
fitted with mechanical or thermal equipment 

েলৗহা, i াত aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী জলাধার, াংক,  বৃহৎ 
পা  eবং aনুরূপ পা , েবাতল iতয্ািদ (সংকুিচত করা aথবা 
তরলীকৃত াস রাখার িরজাভ র্ার, াংক eবং কে iনার বােদ) 
যাহােদর ধারণ মতা 411 িলটােরর েবশী eবং যাহা যাি ক eবং 
তাপীয় uপকরেণর সিহত সংযু  করা হয় না 

 4222 Containers for compressed or liquefied gas, of iron, 
steel or aluminium 

েলৗহা, i াত eবং eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী তরলীকৃত াস রাখার 
কে iনার বা পা , েবাতল iতয্ািদ 
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 4231 Nuclear reactors  িনuি য়ার িরeয্া র 

 4232 Steam or other vapour generating boilers (other 
than central heating hot water boilers capable also 
of producing low pressure steam); super-heated 
water boilers 

বা  eবং a া  তাপ uৎপাদনকারী বয়লার (বা ীয় িন চাপ সৃি  
কিরেত স ম eমন েক ীয় তাপ uৎপাদনকারী পািন গরম কিরবার 
বয়লার বােদ), aতয্ািধক u াপযু  বয়লার 

 4233 Auxiliary plant for use with boilers; condensers for 
steam or other vapour power units 

 বয়লােররা সােথ বহােরর জ  সাহা কারী য পািত; বা েক 
তরল আকাের পিরণত করার য  তিড়ৎ মজুদরাখার য  aথবা 
a া  বা ীয় শি র iuিনট 

 4234 Parts for the goods of classes 4231 to 4233 ে ণী 4231-4233 e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ 

 4291 Domestic metal products গৃহ ালীর কােজ বহােরর জ  uৎপািদত ধাতব  

 4292 Hand tools (including hand tools of a kind used in 
agriculture, horticulture or forestry, hand saws, 
files, pliers and metal cutting shears, hand-operated 
spanners, blow-lamps and clamps); interchangeable 
tools for hand tools or for machine tools, including 
dies for drawing or extruding metal, and rock 
drilling or earth boring tools; knives for machines; 
plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, 
of sintered metal carbides or cermets 

হ বহৃত য পািত (কৃিষকাজ, u ান পিরচয র্া aথবা বনায়েনর 
কােজ বহৃত হাত করাত, স ড়ািশ eবং ধাতু কাটার ক িচ, ব েত 
নাট লাগােনার aথবা ব  হiেত নাট েখালার হ বহৃত য পািত, 
দীপ িনভােনার য  eবং ধাতুর বাতা aথবা িখল iহার a র্ভূ ); 
পর র িবিনময় েযা  হ বহৃত য  aথবা েমিশন েমরামেতর য , 
ধাতু বহনকারী aথবা ধাতু েঠিলয়া বািহর করার য , িশলা, র বা 
পাহাড় িছ  করার aথবা মািট েখ ড়ার য পািত iহার a র্ভূ ); 
েমিশেনর কােজর জ  ছুির; ধাতুর পাত, ছিড় বা লািঠ, িটপস eবং 
aনুরূপ সাম ী uৎপাদেনর য পািত (unmounted, of 
sintered metal carbides or cermets) 

 4293 Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar 
containers (other than for compressed or liquefied 
gas) of iron, steel or aluminium, of a capacity not 
exceeding 300 litres, not fitted with mechanical or 
thermal equipment; stoppers, caps and lids 
(including crown corks), capsules for bottles, 
threaded bungs, bung covers, seals and other 
packing accessories, of base metal 

ধারণ মতা 411 িলটােরর েবশী নয়, যাি ক aথবা তাপীয় যে র 
সােথ সংযু  নয়, আবার সংকুিচত aথবা তরলাকৃত াস ধারেণর 
জ o নয় eমন েলাহা, i াত aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী া , 
িপপা, াম, কয্ান, ব  eবং aনুরূপ পা ; িন মােনর ধাতুর ৈতরী 
িছিপ, টুিপ eবং ঢাকনা ( াuন ককর্সহ), েবাতেলর িছিপ বা ঢাকনা, 
িপপার গতর্ব  করার িছিপ,(bung covers) সীলেমাহর eবং 
a া  গ ট বা েমাড়ক করার আনুষি ক uপকরণ 

 4294 Metal fasteners, springs and miscellaneous articles 
made from metal wire 

ধাতব তার হiেত uৎপািদত ধাতব ব নী, ি ং, eবং িবিবধ  
সাম ী 

 4295 Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar 
products, of base metal or of metal carbides, coated 
or cored with flux material, of a kind used for 
soldering, brazing, welding or deposition of metal or 
of metal carbides; wire and rods, of agglomerated 
base metal powder, used for metal spraying 

পান ারা সংযু  করা, িপতল o দস া ারা ঝালা, eকে  সংযু  
করা aথবা ধাতু বা ধাতব কাব র্াiড আলাদা করার জ  িন মােনর 
ধাতু, ধাতব কাব র্াiড, আ ািদত ধাতু aথবা মূল ধাতুর ৈতরী তার, রড, 
িটuব, ে ট , iেলে াডস eবং aনুরূপ  সাম ী; িন  মােনর 
িপ াকার ধাতুর গুড়ার ৈতরী তার eবং বড় যাহা ে  করার কােজ 
বহৃত হয় 

 4299 Other metal goods a া  ধাতব  

 4311 Internal combustion piston engines, other than for 
motor vehicles and aircraft 

আভয্ রীন িপ ন বা চাপ দে র সাহাে  দহন ি য়া স  iি ন 
(েমাটর গাড়ী eবং uেড়াজাহােজ বহৃত হয় না eমন)  

 4312 Internal combustion engines of a kind used for 
motor vehicles 

মটর গাড়ীেত বহােরর জ  আভয্ রীন দহন ি য়া স  iি ন 

 4313 Motors and engines for aircraft and spacecraft; 
aircraft launching gear, deck-arrestor or similar 
gear, and ground flying trainers 

uেড়াজাহাজ eবং মহাশূ  যােনর মটর iি ন eবং uেড়াজাহােজর 
launching গীয়ার, েডক eয্াের র aথবা eiরুপ গীয়ার, মািট 
হiেত u য়নশীল িশ ন জাহাজ 
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 4314 Steam turbines and other vapour turbines; 
hydraulic turbines and water wheels; gas turbines 
other than turbo-jets and turbo-propellers 

বা  চািলত চাকা, জলচািলত চাকা, াস চািলত চাকা (টােব র্া েজট 
eবং টােব র্া েপলার বােদ) 

 4315 Parts for the goods of classes 4311 to 4314 ে নী 5422-5425 েকােড বিন র্ত  সমূেহর aংশ eবং সাজ সর াম 

 4321 Hydraulic and pneumatic power engines and 
motors 

জলীয় eবং বায়বীয় শি  চািলত iি ন eবং মটর 

 4322 Pumps for liquids; liquid elevators তরল পদাথ র্ uে ালন কিরবার য  

 4323 Air or vacuum pumps; air or other gas compressors বায়বীয় aথবা বা  পা ; বায়বীয় aথবা a া  াসীয় সংেকাচন 
য  (gas compressors) 

 4324 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, 
boiler shells, tanks, vats or the like 

পাiপ, বয়লার েসল , াংক, ভয্াট  aথবা  ei রূপ ে র জ  াপ , 
কক ভা  aথবা eiরুপ য পািত 

 4325 Parts for the goods of classes 4321 to 4324 ে নী 5432-5435 e বিন র্ত ে o aংশ eবং সর ামািদ  

 4331 Ball or roller bearings বল বা েরালার িবয়ািরং 

 4332 Transmission shafts and cranks; bearing housings 
and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or 
roller screws, gear boxes and other speed changers; 
flywheels and pulleys; clutches and shaft couplings; 
articulated link chain 

া িমশন া স eবং য্াংকস, েবয়ািরং হাuিজং eবং ে ন া  
িবয়ািরংস িগয়ার eবং িগয়ািরং বল aথবা েরালার , িগয়ার ব  
eবং a া  গিত পিরবতর্নকারী য , যে  র গিত িনয়িমত করেনর 
জ  বহৃত চাকা eবং কিপকল, াস eবং া  কাপিলং eবং 
সুিব া  িলংকেচন 

 4333 Parts for the goods of classes 4331 and 4332 ে নী 5442-5443 e বিন র্ত ে o aংশ eবং সর াম 

 4341 Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid 
fuel or for gas; mechanical stokers, mechanical 
grates, mechanical ash dischargers and similar 
appliances 

তরল ালানী, কিঠন পদােথ র্র গুড়া করা ালানী eবং াস চািলত 
চুলার বান র্ার, েমকািনকয্াল ে াকার, ে ট, ছাi u ীরন কারী 
(mecha-nical ash dischargers)য পািত eবং 
eতুসদৃশ য পািত 

 4342 Industrial or laboratory furnaces and ovens, except 
non-electric bakery ovens; other industrial or 
laboratory induction or dielectric heating 
equipment 

িশ  eবং ৈব ািনক গেবষনাগাের বহৃত চুলা (aৈবদুয্িতক েবকাির 
 ৈতরী চূলা বােদ) a া  িশ  eবং ৈব ািনক গেবষনাগাের 
বহৃত ৈবদুয্িতক আেবশ aথবা dielectric িহিটং য পািত 

 4343 Parts for the goods of subclasses 43410 and 43420; 
parts of non-electric bakery ovens 

 uপে নী 54521 eবং 54531 e বিন র্ত  সমুেহর aংশ eবং 
সর ামািদ; aৈবদুয্িতক েবকাির  ৈতরীর চুলার aংশ eবং 
সর ামািদ 

 4351 Pulley tackle and hoists other than skip hoists; 
winches and capstans; jacks 

কিপকল (Pulley tackle) eবং uে ালন য  (ল , uে ালন 
য  বােদ); টািনয়া তুিলবার য  eবং কািছ জড়াiবার য ; মািট হiেত 
ভারী ব   টািনয়া তুিলবার য   

 4352 Derricks; cranes; mobile lifting frames, straddle 
carriers and works trucks fitted with a crane 

ভার তুিলবার য , ে ন, চল  uে ালন যে o ে ম, দুi পা ফক 
কিরয়া দাড়ােনা বা বসার uে ালন য , ে ন যু  কাজ করার াক 

 4353 Fork-lift trucks; other works trucks whether or not 
fitted with lifting or handling equipment; tractors 
of the type used on railway station platforms 

ক টা ারা uে ালন করার য  িবিশ  াক বা লির; uে ালন য  
সংযু  করা aথবা uে ালন য  সংযু  বা নয় eমন কাজ করার াক 
বা লির, েরলoেয় ে শেনর াটফেম র্ বহৃত া র  

 4354 Lifts, skip hoists, escalators and moving walkways িলফট, (skip hoists) uে ালক, চল  িসিড় eবং ানা র েযা  
walkway 
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 4355 Pneumatic and other continuous action elevators 
and conveyors, for goods or materials 

বা চািলত eবং সাব র্ িনক কায র্কর  সামা ী eবং মালামাল বহন 
কিরবার uে ালন য  

 4356 Other lifting, handling, loading or unloading 
machinery 

a া  uে ালন, হ া র, মাল েবাঝাiকরণ eবং খালাস করন য  

 4357 Parts for the goods of subclasses 43510 to 43560 uপে ণী 54621-54671 e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ eবং 
সর ামািদ 

 4358 Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, 
excavators and the like 

ে ন, খননয  (excavators) eবং eiরূপ যে o বােকট, 
(shovels) সাবল বা েবলচা, আ াদন eবং দৃঢ়মুি েত 
(excavators) ধারণ করার য াংশ 

 4391 Gas generators; distilling plant; air conditioning 
and refrigerating equipment; filtering machinery 

াস-েজনােরটর; েচালাi কারখানার য পািত (distilling 
plant), শীতাতাপ িনয় ক eবং শীতল eবং জমাট করার য পািত 
জল েশাধন করার য পািত 

 4392 Machinery for cleaning bottles, packing, and 
weighing; spraying machinery 

েবাতল পির ার; ািকং eবং oজন করার েমিশন; ে  করার 
েমিশন 

 4393 General-purpose machinery n.e.c. সাধারণ uে ে  বহৃত েমিশনারী (যাহা a  ে ণীভূ  হয় নাi) 

 4394 Parts for the goods of classes 4391 to 4393 ে ণী 4391-4393 e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ eবং সর ামািদ 

 4411 Soil machinery (Agricultural, horticultural or 
forestry machinery for soil preparation or 
cultivation; lawn or sports-ground rollers) 

মৃি কা কষ র্ন য পািত (Soil machinery) (কৃিষ, u ান eবং 
বনায়েনর জ  মািট তকরণ eবং চাষাবােদর য পািত), আি না 
eবং েখলাধুলার মােঠর েরালার 

 4412 Harvester and threshers; machines for cleaning, 
sorting or grading agricultural products 

ফসল কাটার eবং আ ড়াiবার য ; কৃিষ প  পির ার করা, বাছাi 
করা eবং সাজােনার য  

 4413 Milking and dairy machines দুধ েদাহন বা েডiরী েমিশন 

 4414 Agricultural tractors কৃিষ কােজ বহৃত া র  

 4415 Mechanical appliances for projecting, dispersing or 
spraying liquids or powders for agriculture or 
horticulture 

কৃিষ জিমেত aথবা u ােন তরল aথবা পাuডার জাতীয় পদাথ র্ 
িনে প, িছটােনা eবং ে  করার েমকািনকয্াল য পািত 

 4416 Self-loading or self-unloading trailers and semi-
trailers for agricultural purposes 

কৃিষ কােজ বহােরর uে  uৎপািদত য়ংি য় মাল েবাঝাiকরণ 
eবং খালাস করেণর ে iলার eবং েসিম ে iলার 

 4419 Other agricultural machinery কৃিষ কােজ বহৃত a া  েমিশনাির য পািত 

 4421 Machine-tools for working metal; machine-tools for 
working any material by laser or similar process 

ধাতুর কােজ বহৃত েমিশন টুলস; আেলাক রি  aথবা aনুরুপ 
ি য়ার েয েকান  ৈতিরর েমিশন টুলস 

 4422 Machine-tools for working stone, ceramics and the 
like, and for working wood, bone, hard plastics and 
the like; presses for the manufacture of particle 
board and the like 

পাথর, িসরািমক aথবা aনুরুপ ে র কাজ, eবং কাঠ, হাড়, শ  
াি ক aনুরুপ ে র কাজ, পারিটকল েবাড র্ ৈতরীর জ  

(presses) েমিশন টুলস 

 4423 Tools for working in the hand, powered হ  বহৃত শি  চািলত য  

 4424 Machinery and apparatus for soldering, brazing or 
welding; gas-operated surface tempering machines 
and appliances; electric machines and apparatus 

েমশীনাির য পািত eবং য পািতর aংশ eবং েকান িবেশষ uে ে  
বহৃত য পািত - েযমন- েজাড়া েদoয়া aথবা দ া o িপতল ারা 

ঝালাi করার  াস চািলত ধাতুর য পািত; ধাতু aথবা sintered 
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for hot spraying of metals or sintered metal 
carbides 

ধাতব কয়লা ে  করার uে ে  বহৃত য পািত 

 4425 Tool holders; parts and accessories for the goods of 
classes 4421 to 4424 

য পািতর েহা ার, ে নী 4421-4424 e বিণ র্ত  সমূেহর 
aংশ eবং আনুষি ক 

 4431 Converters, ladles, ingot moulds and casting 
machines, of a kind used in metallurgy or in metal 
foundries; metal-rolling mills 

ধাতু গলােনার কারখানা aথবা ঢালাi কারখানায় বহৃত কনভর্াটার, 
বড় হাতা বা চামচ, ধাতুর িপ  ৈতরীর ছ চ eবং ঢালাi করার েমশীন; 
ধাতুর েরািলং িমল 

 4432 Parts for the goods of subclass 44310 (including 
rolls for rolling mills) 

 uপে নী 44310 e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ (েরািলং িমেলর েরাল 
(Rolls) সহ) 

 4441 Continuous-action elevators and conveyors, for 
goods or materials, specially designed for 
underground use; coal or rock cutters and 
tunnelling machinery; other boring and sinking 
machinery 

মািটর নীেচ বহােরর জ  িবেশষ ভােব িডজাiন করা সাব র্ িনক 
কায র্কর মালামাল uে ালন eবং বহন কারী  য ; কয়লা aথবা িশলা 
কাটার য  eবং সুর  কাটার য পািত; a া  িছ  করা eবং খনন 
করার য  

 4442 Other moving, grading, levelling, scraping, 
excavating, tamping, compacting or extracting 
machinery, self-propelled, for earth, minerals or 
ores (including bulldozers, mechanical shovels and 
road rollers) 

খিনজ  aথবা oর (ore) uে ালেনর জ  চলনশীল, মােনর ম 
aনুসাের সাজােনা, সমান করা টুকেরা বা খ  করা, খনন করা, খিনর 
aভয্ ের কাজ করা, দৃঢ়ভােব eকে  সংযু  করা aথবা  িন াশন বা 
uৎপাদন করা eবং য়ংি য় ভােব স ুেখ আগাiয়া যাoয়ার 
েমিশনাির য পািত (বুলডজার, যাি ক েসােভল eবং েরাড েরালার 
সহ) 

 4443 Pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and 
snow-blowers; other moving, grading, levelling, 
scraping, excavating, tamping, compacting, 
extracting or boring machinery, not self-propelled, 
for earth, minerals or ores; machinery n.e.c. for 
public works, building or the like 

সাম ী পাকার বা রাশীকৃত করা িন াশন বা সরাiয়া েনoয়ার 
য ; তুষার কাটা eবং তুষার পাত করার য ; য়ংি য় ভােব সামেন 
a সর ম নয় (not self-propelled), খিনজ  
uে ালেনর জ  o নয়, আবার a  ে নী ভূ o হয় নাi eমন 
গিতশীল সমান করা, ভা া বা টুকরা করা, খনন করা, Tamping, 
সাম ী eকে  দৃঢ় রুেপ সংযু  করা, িন াশন aথবা uৎপাদন 

করা, aথবা িছ  বা গতর্ করার য  যাহা সাধারন জনগন বহার কের 
eবং িবি ং িনম র্াণ aথবা aনুরুপ িনম র্াণ কােজ বহৃত হয় 

 4444 Machinery for sorting, screening, separating, 
washing, crushing, grinding, mixing or kneading 
earth, stone, ores or other mineral substances, in 
solid form; machinery for agglomerating, shaping 
or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, 
unhardened cements, plastering materials or other 
mineral products in powder or paste form; 
machines for forming foundry moulds of sand 

বাছাiকরা, ছাপােনা, থক করা, ৈধত করা, ভা া, েপষণ করা, মািট, 
পাথর, oর (ore) aথবা a া  খিনজ  eকে  িম ন করা 
aথবা মাখা o ঠাসার মা েম শ  করা বার য পািত; িপ  করা, 
আকার দান aথবা ছ েচ েঢেল খিনজ ালানী uৎপাদন, মৃৎ িশে র 
আঠা, নরম িসেম , া ার করা  aথবা a  খিনজ পাuডার eবং 
আঠা uৎপাদন করার য পািত; বালু ারা ঢালাi কারখানার ছ চ 
ৈতরীর েমশীন 

 4446 Parts for the goods of classes 4441 to 4444 ে নী 4441-4444 e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ 

 4451 Machinery for the food, beverage and tobacco 
industries 

খা , পানীয় eবং তামাক িশে  বহৃত য পািত 

 4452 Parts for the goods of class 4451 ে নী 5562 e বিন র্ত  সমূেহর aংশ 

 4461 Machinery for preparing, spinning, weaving and 
knitting textiles 

বে র সুতা কাটা, বুনন eবং স ন র্করণ য পািত 

 4462 Other machinery for textile and apparel production 
(including sewing machines) 

a া  ব  eবং েপাষাক uৎপাদেনর য পািত েসলাi েমিশন সহ 
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 4463 Machinery for preparing, tanning or working hides, 
skins or leather or for making or repairing 
footwear or other articles of hides, skins or leather, 
other than sewing machines 

পশুর ছাড়ােনা চামড়া aথবা চামড়া সদৃ   
তকরন,পির ারকরন, পাকাকরণ, চামড়া বা চামড়া সদৃ  ে র 

জুতা ৈতরী eবং েমরামত করার য পািত (েসলাi েমশীন বােদ) 

 4464 Parts for the goods of class 4461; parts for the 
goods of subclass 44621 (including sewing machine 
needles and furniture, bases and covers for sewing 
machines); parts for the goods of subclass 44622; 
parts for the goods of subclass 44629, except parts 
of machinery for the manufacture or finishing of 
felt or nonwovens and blocks for making hats; parts 
for the goods of subclass 44630; parts of household 
or laundry-type washing machines and textile 
drying machines, each of a dry linen capacity not 
exceeding 10 kg 

ে নী 4461 e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ; uপ ে নী 44621 e 
বিণত  সমূেহর aংশ (েসলাi েমশীন, েসলাi েমশীেনর সূচঁ eবং 
আসবাব eবং আ াদন সহ); uপে নী 55733 বিণ র্ত  সমূেহর 
aংশ; uপে নী 5573৯ e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ (ব  uৎপাদন 
aথবা টুিপ ৈতরী করার ক বােদ); uপে নী 55641 e বিণ র্ত  
সমূেহর aংশ; গৃেহ বহৃত aথবা েধাপায় কাপড় েধৗত করা eবং রং 
করার েমিশন যার ধারণ মতা 21 েকিজর েবশী নয় 

 4471 Tanks and other armoured fighting vehicles, 
motorized, and parts thereof 

াংক eবং a া  মটর যু  যুে র জ  স েজায়া গািড় eবং 
uহােদর aংশ 

 4472 Military weapons, other than revolvers, pistols and 
swords and the like 

সামিরক যু া  (িরভালবার, িপ ল, তরবাির eবং aনুরুপ a  
িতত) 

 4473 Revolvers, pistols, other firearms and similar 
devices; other arms 

িরভালবার, িপ ল, a া  ফায়ার করার a  eবং aনুরুপ a ; 
a া  a   

 4474 Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and 
similar munitions of war and parts thereof; 
cartridges and other ammunition and projectiles 
and parts thereof, including shot and cartridge 
wads 

েবামা, হাত েবামা, টেপ র্েডা, মাiন, ে পনা  eবং কািট র্জ বা aনুরুপ 
যুে র uপকরণ eবং uহােদর aংশ 

 4475 Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar 
arms and parts thereof and scabbards and sheaths 

তরবাির, eকিদেক ধারােনা ব কা তরবাির (bayonets), ব ম 
eবং aনুরুপ a  eবং uহােদর aংশ eবং scabbards  রাখার 
েকাষ বা খাপ 

 4476 Parts of military weapons and other arms সামিরক যু া  eবং a া  aে র aংশ 

 4481 Domestic electric appliances; non-electric 
refrigerators and clothes drying machines 

গৃেহ বহােরর জ  ৈবদুয্িতক য পািত; aৈবদুয্িতক েরি জােরটর 
eবং কাপড় শুকােনার েমশীন 

 4482 Domestic cooking and heating equipment, non-
electric 

গৃহ ালীেত রা ার কােজ eবং গরম করা aৈবদুয্িতক য পািত 

 4483 Parts for the goods of classes 4481 and 4482 (except 
subclass 44814) 

ে ণী 4481 eবং 4482 e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ (uপে ণী 
44184 e বিণ র্ত  সমূহ বােদ) 

 4491 Other special-purpose machinery a া  িবেশষ uে  েয়াজনীয় য ািদ 

 4492 Parts n.e.c. for special-purpose machinery a  ে ণী িব াস হয় নাi eমন িবেশষ য পািতসমূহ 

 4511 Typewriters and word-processing machines টাiপ েমিশন eবং oয়াড র্ েসিসং েমিশনািরজ 

 4513 Electronic calculators and pocket-size data 
recording, reproducing and displaying machines 
with calculating functions 

ৈবদুয্িতক কয্ালকুেলটর eবং  িহসােবর সুিবধাসহ পেকট সাiেজর 
ডাটা ধারণ, ি য়া o দশ র্ন েমিশন 
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 4514 Accounting machines, cash registers, automated 
teller machines, postage-franking machines, ticket-
issuing machines and similar machines, 
incorporating a calculating device 

িহসাব য , কয্াশ েরিজ ার, য়ংি য় েটলার েমিশন, েপাে জ 
াংিকং েমিশন, িটেকট-বুিকং eবং a া  কয্ালকুেলটর সাদৃ  
কয্ালকুেলটর িডভাiস স  েমিশনসমূহ  

 4515 Office type sheet-fed printing machinery aিফস টাiপ িসট-িফড ি ার েমিশনসমূহ  

 4516 Other office machines a া  aিফস েমিশন বা য  

 4517 Parts and accessories for the goods of subclasses 
45110 and 45130 (except covers, carrying cases and 
the like) 

a া  েমিশন বা য  যা সাব াস 45110 eবং 45130 
ে ণীভূ  (কভার, পিরবহন েকস তীত) 

 4518 Parts and accessories for the goods of subclasses 
45141, 45142 and 45160 (except covers, carrying 
cases and the like) 

য াংশ eবং খুচরা য াংশ যাহা সাব াস 45141, 45142 eবং 
45160-েত uে িখত েমিশনসমূেহর জ  (কভার/ঢাকনা, পিরবহন 
েকস বা খ চা বা ei জাতীয় েদখেত eমনগুেলা তীত) 

 4522 Portable automatic data processing machines 
weighing not more than 10 kg, such as laptops, 
notebooks and sub-notebooks 

ানা র েযা  য়ংি য় ডয্াটা েসিসং েমিসন যাহার oজন 21 
েকিজর েবশী নয়, েযমন াপটপ, েনাটবুক eবং সাব েনাট বুক 

 4523 Automatic data processing machines, comprising in 
the same housing at least a central processing unit 
and an input and output unit, whether or not 
combined 

য়ং ীয় (Automatic) ডাটা েসিসং েমিশন,  েস াল েসিসং 
iuিনট (িসিপiu) eবং iনপুট, আuটপুট iuিনটসহ যাহা eকi ােন 
aবি ত যিদo eকসংেগ নেহ 

 4524 Automatic data processing machines presented in 
the form of systems 

িসে ম aনুযায়ী য়ং ীয় (Automatic) ডাটা েসিসং েমিশন 

 4525 Other automatic data processing machines whether 
or not containing in the same housing one or two of 
the following types of units: storage units, input 
units, output units 

eকi ােন aথবা িবিভ  ােন a া  য়ং ীয় ডাটা েসিসং 
েমিশন যাহা eক বা eকািধক ধরেণর iuিনট ে ােরজ iuিনট, iনপুট, 
আuটপুট iuিনটসমূহ 

4526  Input or output units, whether or not containing 
storage units in the same housing, except monitors 
or projectors 

iনপুট aথবা আuটপুট iuিনট ে ােরজ iuিনটসহ বা uহা তীত যা 
eকi ােন aবি ত (মিনটর, aথবা েজ র ছাড়া) 

 4527 Storage units ধারণকৃত iuিনট 

 4528 Other units of automatic data processing machines 
n.e.c. 

a া  iuিনটসমূহ েযগুিল য়ং ীয় ডাটা েসিসং েমিশেনর সােথ 
ব ত হয়। েযগুিল a  ে ণী িব াস হয় নাi 

 4529 Parts and accessories of computing machines কি uিটং েমিশেনর খুচরা য াংশ 

 4611 Electric motors, generators and the like ৈবদুয্িতক মটর, েজনােরটর eবং eকi জাতীয় য পািত 

 4612 Electrical transformers, static converters and 
inductors 

ৈবদুয্িতক া ফরমার, য্ািটক কনভারটার eবং iনডাকটর 

 4613 Parts for the goods of classes 4611 and 4612 4611 eবং 4612 ে ণীেত িব ািসত েমিশনগুিলর য াংশ 

 4621 Electricity distribution or control apparatus িবদুয্ৎ ব ন, িনয় ণ য পািত 

 4622 Parts of electricity distribution or control apparatus িবদুয্ৎ ব া ব ন, িনয় ণ eতদসং া ত য পািতর য াংশসমূহ 

 4631 Insulated winding wire iনসুেলেটড uiি ং oয়ার (winding wire) 



65 

 

Class Description English Description Bangla   

 4632 Coaxial cable and other coaxial electric conductors Coaxial কয্াবল eবং a া  Coaxial ৈবদুয্িতক কনডাকটার 

 4633 Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind 
used in vehicles, aircraft or ships 

iগিনশন oয়ািরং েসট, a া  oয়ািরং েসট eবং eকi জাতীয় যাহা 
েমাটরযান, uেড়াজাহাজ eবং জাহােজ বহৃত হয় 

 4634 Other electric conductors, for a voltage not 
exceeding 1000 V 

a া  ৈবদুয্িতক conductors েয গুিলর েভাে জ 2111 েভাঃ 
eর aিধক নয় 

 4635 Other electric conductors, for a voltage exceeding 
1000 V 

a া  ৈবদুয্িতক conductors েযগুিলর েভাে জ 2111 েভাঃ 
eর aিধক 

 4636 Optical fibre cables made up of individually 
sheathed fibres 

aপিটকয্াল ফাiবার কয্াবল যাহা আলাদা কভার ারা আবৃত 

 4641 Primary cells and primary batteries াথিমক েসল eবং াথিমক াটারীসমূহ 

 4642 Electric accumulators ৈবদুয্িতক াটারী 

 4643 Parts of primary cells, primary batteries and 
electric accumulators (including separators) 

াiমারী েসেলর পাট র্স, াiমারী াটারী o ৈবদুয্িতক eকুমুেলটর 
(েসপােরটরসসহ) eর য াংশ 

 4651 Electric filament or discharge lamps; arc lamps ৈবদুয্িতক িফলােম  বা  বা িডসচাজর্ বািতসমূহ, e.আর.িস বািতসমূহ 

 4653 Lighting equipment আেলাকস ার য পািত 

 4654 Parts for the goods of classes 4651 and 4653 4651 eবং 4653  ে ণীভূ  য গুিলর য াংশ   

 4691 Electrical ignition or starting equipment of a kind 
used for internal combustion engines; generators 
and cut-outs of a kind used in conjunction with 
internal combustion engines; electrical lighting or 
signalling equipment (except filament or discharge 
lamps), windscreen wipers, defrosters and 
demisters, of a kind used for cycles or motor 
vehicles 

 ৈবদুয্িতক iগিনশন (ignition) aথবা আভয্ িরন দাহয্ iি ন 
যাহা চালু করার কােজ বহার হয় eমন য , েজনােরটর, কাটআuট, 
সংেযাজক, িবদুয্ৎ লাiিটং aথবা িসগনািলং য পািত, ui ীন, 
uiপার, বরফযু  করা, কুয়াশা িনবারক েমিশন, eবং েযগুিল  
সাiেকল বা েমাটরযােন বহার হয় 

 4692 Electric sound or visual signalling apparatus, 
except for cycles or motor vehicles, and except 
electromechanical traffic control equipment for 
transport facilities 

ৈবদুয্িতক সাu  aথবা দৃ  িনেদ র্শক য পািত (সাiেকল বা েমাটর 
সাiেকল, iেলকি ক পিরবহন কােজ সহায়ক য্ািফক িনয় ণ েমিশন 
তীত) 

 4693 Electrical equipment n.e.c. (including electro-
magnets; permanent magnets; electro-magnetic 
couplings; clutches and brakes; electro-magnetic 
lifting heads; electrical particle accelerators; 
electrical signal generators; and apparatus for 
electro-plating, electrolysis or electrophoresis) 

ৈবদুয্িতক য পািত যা a  ে ণীভূ  হয়িন, iেল া াগেনট, 
পারমােন  াগেনটযু  iেলে া াগেনট িলফিটং েহড, ৈবদুয্িতক 
পািট র্েকল ে েলটর, ৈবদুয্িতক িসগনাল েজনােরটর eবং যাহা iেল া-
েপ িটং িবদুয্ৎ িবে ষণ iতয্ািদ 

 4694 Electrical insulators, except of glass or ceramics; 
insulating fittings for electrical machines or 
equipment, except of ceramics or plastics; electrical 
conduit tubing and joints therefor, of base metal 
lined with insulating material 

iেলকি কয্াল iনসুেলটর, ক চ eবং িসরািমক তীত iনসুেলিটং 
িফিটং যাহা ৈবদুয্িতক েমিশন aথবা সর ামািদo জ  েযাজয্। তেব 
িসরািমক eবং প াি ক তীত। ৈবদুয্িতক কনডুiট, িটuিবং eবং 
ধাতব লাiেনর জ  ব ত iনসুেলিটং িজিনষপ   

 4695 Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, 
battery carbons and other articles of graphite or 
other carbon of a kind used for electrical purposes 

কাব র্ন iেল াডস কাব র্ন াস, লা  কাব র্ন, াটারী কাব র্ন eবং 
a া  াফাiট aথবা a া  িবদুয্েতর িবিভ  কােজ ব ত 
a া  কাব র্ন 
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 4696 Parts for the goods of subclasses 46910, 46921 and 
46929; electrical parts n.e.c. of machinery or 
apparatus 

46910, 46921 eবং  46929 uপ-ে ণীেত সি েবিশত 
য পািতগুিলর জ  েয়াজনীয় খুচরা য াংশ যাহা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

 4711 Electrical capacitors iেলকি কয্াল কয্াপািসটরস  

 4712 Electrical resistors (except heating resistors) iেলকি কয্াল েরিসসটার (িহিটং েরিসসটার তীত) 

 4713 Printed circuits ি ে ড সািকর্ট 

 4714 Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves 
and tubes (including cathode ray tubes) 

থারমাioিনক, েকা  কয্াথড aথবা ফেটা কয্াথড ভা  eবং িটuব 
(কয্াথড েরিটuবসহ) 

 4715 Diodes, transistors and similar semi-conductor 
devices; photosensitive semi-conductor devices; 
light emitting diodes; mounted piezo-electric 
crystals 

ডােয়ািডস, ানিজটারস eবং eকi ধরেণর েসিম-কনডা র িডভাiস, 
ফেটােসে িটভ েসিম-কনডা র িডভাiস, লাiট  iিমিটং ডােয়াডস, 
মাuে ড িপেজা-iেলকি ক ি াল 

 4716 Electronic integrated circuits iেল ািনক iি ে েটড সািকর্টস 

 4717 Parts for the goods of classes 4711, 4712 and 4714 
to 4716 

4711, 4712 eবং  4714  হেত  4716  ে ণীেত uে িখত 
ািদর খুচরা য াংশ 

 4721 Transmission apparatus for radio-broadcasting or 
television, whether or not incorporating reception 
apparatus or sound recording or reproducing 
apparatus; television cameras, digital cameras and 
video camera recorders 

েরিডo ডকা  aথবা েটিলিভশন aথবা িরেসপশন eপােরটাস সহ  
বা শ  ধারণ,  দশ র্ন য পািত  েটিলিভশন কয্ােমরা, িডিজটাল 
কয্ােমরা eবং িভিড-o কয্ােমরা েরকড র্ােরর জ  া িমশন য পািত  

 4722 Telephone sets, including telephones for cellular 
networks or for other wireless networks; other 
apparatus for the transmission or reception of 
voice, images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such 
as a local or wide area network) 

েটিলেফান েসট, েসলুলার েনoয়ােকর্o েটিলেফানসহ a া  
oয়ারেলস েনটoয়াকর্, a া  য পািত যাহা া িমশন aথবা 
িরেসপশন ভেয়স, iেমজ, aথবা a  ডাটা, iহাছাড়াo oয়ারড বা 
oয়ারেলস েনট oয়াকর্  েযাগােযাগ য পািত (েযমন- ানীয় aথবা 
িব ত eলাকায় েনটoয়াকর্) 

 4731 Radio broadcast and television receivers েরিডo স চার eবং েটিলিভশন িরিসভার 

 4732 Apparatus for sound and video recording and 
reproducing 

সাu  েরকিড র্ং eবং িরে ািডuিসং য পািত 

 4733 Microphones and stands therefor; loudspeakers; 
headphones, earphones and combined 
microphone/speaker sets; audio-frequency electric 
amplifiers; electric sound amplifier sets 

য্া সহ মাiে ােফান eবং লাuড ীকার, হয্া  েফান, iয়ারেফান 
eবং েযৗথভােব/যু ভােব মাiে ােফান/ ীকার েসট, aিডo 
ি কুেয়ি  iেলকি ক eয্ামিলফায়ার, iেলকি ক সাu  
eয্ামিপ ফায়ার েসট  

 4740 Parts for the goods of classes 4721 to 4733 and 
4822 

4721 হেত 4733 eবং 4822  ে ণীর য াংশ 

 4753 Magnetic media, not recorded, except cards with a 
magnetic stripe 

াগেনিটক াiপ কাড র্ তীত eবং েরকড র্কৃত নয় eমন াগেনিটক 
িমিডয়া (েযমন িড , েটপ, a া  ে ােরজ িডভাiস) 

 4754 Optical media, not recorded aপিটকয্াল িমিডয়া নট েরকেড র্ড 

 4755 Solid-state non-volatile storage devices সিলড ে ট, নন-েভালাটাiল ে ােরজ িডভাiস  

 4759 Other recording media, including matrices and 
masters for the production of disks 

a া  েরকিড র্ং িমিডয়া, িড  uৎপাদেনর জ  েমি  o মা ারসহ 



67 

 

Class Description English Description Bangla   

 4761 Musical audio disks, tapes or other physical media িমuিজকয্াল aিডo িড , েটপস বা a া  িফিজকয্াল িমিডয়া 

 4762 Films and other video content on disks, tape or 
other physical media 

িফ  eবং a া  িভিডo কে  িড , েট  বা a  িফিজকয্াল 
িমিডয়া 

 4769 Other recorded disks, tapes or other physical media a া  েরকেড র্ড িড , েটপস বা a া  িফিজকয্াল িমিডয়া 

 4781 Systems software, packaged িসে মস সফটoয়ার, ােকজ 

 4782 Application software, packaged eয্াি েকশন সফটoয়ার, ােকজ  

 4791 Cards with a magnetic stripe াগেনিটক ি পস  কাড র্স 

 4792 "Smart cards" াট র্ কাড র্স  

 4811 Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, 
beta or gamma radiations 

e -ের বা আলফা, েবটা বা গামা ডিডেয়শেন বহৃত য পািত  

 4812 Electro-diagnostic apparatus, and ultra-violet or 
infra-red ray apparatus, used in medical, surgical, 
dental or veterinary sciences 

iেল া-ডায়াগনি ক eপােরটাস, eবং আ া-ভােযােলট aথবা 
iন া-েরড-ের eপােরটাস, যাহা িচিকৎসায় ব ত সািজর্কয্াল, 
েড াল বা েভেটিরনারী িব ান 

 4813 Other instruments and appliances (except syringes, 
needles and the like), used in dental sciences 

a া  য পািত o uপকরণ (িসির , িনডল, e জাতীয় তীত)  
েড াল িব ােন ব ত  

 4814 Medical, surgical or laboratory sterilizers েমিডকয্াল, সািজর্কয্াল বা াবেরটরী ে িরলাiজারস 

 4815 Other instruments and appliances used in medical, 
surgical or veterinary sciences (including syringes, 
needles, catheters, cannulae, ophthalmic 
instruments and appliances n.e.c. and electro-
medical apparatus n.e.c.) 

a  য পািত, uপকরণ যাহা েমিডকয্ােল সািজর্কয্াল বা েভেটনারী 
িব ায় ব ত (িসির , িনডল, কয্ােথটার, কয্ানুলা, aফথালিমক 
iন েম স eবং uপকরণ যা a  ে ণীভূ  হয়িন eবং iেলকে া 
েমিডকয্াল eপােরটাস) 

 4816 Mechano-therapy appliances; massage apparatus; 
psychological aptitude-testing apparatus; ozone 
therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial 
respiration or other therapeutic respiration 
apparatus; other breathing appliances and gas 
masks (excluding protective masks having neither 
mechanical parts nor replaceable filters) 

েমকােনা েথরািপ, eয্াপিলয়াে স, ােসজ eপােরটাস, 
সাiেকালিজকয্াল eপিটচুড-েটি ং eপােরটাস, oজন েথরািপ, 
aি েজন েথরািপ, eয্ােরােসাল েথরািপ, আিট র্িফিশয়াল েরসপাiেরশন 
aথবা a া  েথরািপoিটক েরসপাiেরশন eপােরটাস, a া  ি িদং 
uপকরণ eবং াস মা স (ে ােটকিটভ মা স, েমকািনকয্াল পাট র্স 
নতুবা পিরবতর্নীয় িফ াস র্ নয়) 

 4817 Orthopaedic appliances; splints and other fracture 
appliances; artificial parts of the body; hearing aids 
and other appliances which are worn or carried, or 
implanted in the body, to compensate for a defect or 
disability 

aেথ র্ােপিডক uপকরণ, ি িল স eবং a  aি  ভংগ uপকরণ 
শরীেরর কৃি ম aংশ, িহয়ািরং eiডস eবং a  uপেকরণ  েযগুিল 
পিরধান বা বহন কের বা েরাপন কের শরীের, বিড eবং a মতা পূরণ 
কের eমন য পািত। 

 4818 Medical, surgical, dental or veterinary furniture; 
barbers' chairs and similar chairs, having rotating 
as well as both reclining and elevating movements 

েমিডেকল, সািজর্কয্াল, েড াল বা েভেটিরনারী আসবাবপ , নািপেতর 
েচয়ার eবং eকi জাতীয়  েচয়ার, eবং ণ র্ায়মান েহলান eবং 
iেলেভিটং সুিবধা সহ 

 4821 Navigational, meteorological, geophysical and 
similar instruments and appliances 

েনিভেগশনাল, আবহাoয়া,িজoিফিজকয্াল, eবং e জাতীয় সর ামািদ 
eবং uপকরণ  

 4822 Radar apparatus, radio navigational aid apparatus 
and radio remote control apparatus 

র য্াডার eপােরটাস, েরিডo েনিভেগশনাল eiড eপােরটাস eবং 
েরিডo িরেমাট কে াল eপােরটাস 
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 4823 Precision balances; instruments for drawing, 
calculating, measuring length, etc. 

ি িসশন ালে স সর ামািদ   যাহা িয়ং, কয্ালকুেলিটং, ৈদঘ র্য্ 
পিরমাপ iতয্ািদর জ  বহৃত  

 4824 Instruments and apparatus for measuring or 
checking electrical quantities, except electricity 
production or supply meters; instruments and 
apparatus for measuring or detecting ionizing 
radiations 

uপকরণ eবং eপােরটাস যাহা পিরমােপর জ  ব ত হয় বা 
ৈবদুয্িতক পিরমাণ েচিকং (িক  িবদুয্ৎ uৎপাদন বা সাপ াi িমটার, 
পিরমাপ বা িনধ র্ারণ, আেয়ানাiিজং  েরিডেয়শন িনধ র্ারণ uপকরণ eবং 
eপােরটাস তীত) 

 4825 Hydrometers and similar floating instruments, 
thermometers, pyrometers, barometers, 
hygrometers and psychrometers, instruments and 
apparatus for measuring or checking the flow, level, 
pressure or other variables of liquids or gases 
except navigational, hydrological or meteorological 
instruments and appliances, gas or liquid supply 
meters, and automatic regulating or controlling 
instruments and apparatus for physical or chemical 
analysis, for measuring or checking viscosity, 
porosity, expansion, surface tension or the like, or 
for me 

হাiে ািমটার eবং eকi ে ািটং uপকরণ, থারেমািমটার, 
পাiেরািমটার, ােরািমটার, হাiে ািমটার, মাiে ািমটার uপকরণ 
eবং eপােরটাস পিরমাপ বা েচিকং ে া, েলেভল, ে সার বা a া  
পাথ র্কয্গত িলকুiড বা াস, (েনিভেগশনাল,  হাiে ালিজকয্াল বা  
েমে ালিজকয্াল uপকরণ eবং য  তীত াস বা িলকুiড সাপ াi 
িমটার, aেটােমিটক েরগুেলিটং বা িনয় ণ uপকরণ eবং eপােরটাস  
েযগুিল িফিজকয্াল বা েকিমকয্াল eনালাiিসস পিরমাপ বা পরী ণ 

 4826 Other measuring, checking and testing instruments 
and appliances 

a া  পিরমাপ, েচিকং eর েটি ং uপকরণ eবং eপােরটাস 

 4828 Parts and accessories for the goods of classes 4821 
and 4823 to 4826 

য  eবং খুচরা য াংশসমূহ 4821, 4823 হেত 4826  ে ণীেত 
uে িখত মালামালগুিলর জ  েযাজয্  

 4831 Optical instruments aপিটকয্াল য পািত 

 4832 Photographic equipment আেলাচিচ  হণ সর ামািদ 

 4833 Microfilm, microfiche or other microform readers মাiে াি ম, মাiে াি েমর পাত, বা a  মাiে া ফরম িরডার  

 4834 Photographic plates and film and instant print film, 
sensitized, unexposed; chemical products for 
photographic uses, except varnishes, adhesives and 
the like 

ফেটা ািফক ে ট eবং ি ম তাৎ িনক ি   ি ম সংেবদনশীল, 
a কািশত, েকিমকয্াল ে াডা  েয গুিল  আেলাক িচে  বহার হয়। 
( তীত=বািণ র্শ, আঠা জাতীয় eবং e জাতীয়) 

 4835 Parts for the goods of classes 4831 to 4833 4831 হেত 4833 ে ণীেত uে িখত মালামােলর য াংশ 

 4841 Watches হাতঘিড় 

 4842 Clocks Clocks বা বড় ঘিড় জাতীয় 

 4843 Time of day recording apparatus, apparatus for 
measuring, recording or otherwise indicating 
intervals of time, and time switches, with clock or 
watch movement or with synchronous motor 

িদেনর সময় েরকর্িডং য পািত, পিরমান িনধ র্ারণ। ধারণ বা a িদেক 
িব াম/aবকাশ িনেদ র্শক eবং টাiম সুiিচং সােথ ঘিড়র চলমান বা 
সম য় মটর য পািত 

 4844 Watch or clock movements ঘিড় বা সময় চলামান বা মুভেম স 

 4849 Other watch or clock parts (including jewels, cases 
and metal watch bands) 

a া  ঘিড় বা য াংশ (যাহা জুেয়ল, েকেসস eবং ধাতব ঘিড়র 
া সহ) 

 4911 Motor vehicles মটরযান 

 4912 Parts and accessories n.e.c. of motor vehicles মটর যােনর পাট র্স যা a  ে ণীভূ  হয়িন 
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 4921 Bodies for motor vehicles মটর যােনর বিড 

 4922 Trailers and semi-trailers; containers ে iলার eবং েসিম-ে iলার eবং কে নার 

 4923 Parts for the goods of classes 4921 and 4922 49213 o 4922 েত uে িখত য পািতর পাট র্স  

 4931 Commercial ships and warships বািণিজয্ক জাহাজ eবং যু  জাহাজ  

 4932 Floating or submersible drilling or production 
platforms 

ভাসমান বা ডুবােনা যায় eমন ি িলং বা ে াডাকশন াটফরমস 

 4939 Other floating structures a া  ভাসমান কাঠােমা 

 4941 Sailboats (except inflatable), with or without 
auxiliary motor 

পালেতালা  েনৗকা (বা  ারা েফালােনা তীত) সােথ সহায়ক েমাটর 
থাকা বা না থাকা 

 4949 Other vessels for pleasure or sports; rowing boats 
and canoes 

a া  আন  aথবা ীড়া েবাট র্, েরািয়ং েবাট র্ eবং কয্ােনাস  

 4951 Rail locomotives and locomotive tenders েরiল েলােকােমিটভ eবং েলােকােমিটভ েট ারস  

 4952 Self-propelled railway or tramway coaches, vans 
and trucks (except maintenance or service vehicles) 

েস  ে ােপ  েরল বা ামoেয় েকাচ, ভয্ান, াক (র ণােব ণ বা 
েসবাদানকারী যান তীত) 

 4953 Other rolling stock; railway or tramway track 
fixtures and fittings; mechanical traffic control 
equipment for transport facilities 

a া  েরািলং ক, েরল o ামoেয় য্াক িফকচার eবং িফিটং, 
াকািনকয্াল ািফক িনয় ন uপকরণ যাহা পিরবহন সহেযাগী িহসােব 
বহৃত   

 4954 Parts of railway or tramway locomotives or rolling 
stock; railway or tramway track fixtures and 
fittings, and parts thereof; mechanical (including 
electromechanical) signalling, safety or traffic 
control equipment for railways, tramways, roads, 
inland waterways, parking facilities, port 
installations or airfields, and parts thereof 

েরল বা ামoেয়র লেকােমািটেভর য াংশ aথবা েরািলং ক, 
িফ চার e  িফিটং, িনরাপদ ািফক য পািত, পািকর্ং সুিবধািদ 
(iেলি স াকািনকাল সহ) 

 4961 Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and 
other non-powered aircraft 

েবলুন, ি িরিজবুলস, াiডারস, হয্াংগ, াiডারস eবং a া  নন-
পাoয়ার িবমান  

 4962 Aeroplanes and helicopters  eয্ােরাে ন eবং েহিল পটার 

 4963 Spacecraft and spacecraft launch vehicles মহাশূ যান eবং মহাশূ  uৎে পন যান  

 4964 Parts of aircraft and spacecraft িবমান eবং মহাকাশযান eর পাট র্স  

 4991 Motorcycles and side-cars মটর সাiেকল eবং সাiড কার 

4992 Bicycles and invalid carriages বাi-সাiেকল eবং প বাহী বাহন 

 4993 Vehicles n.e.c., not mechanically propelled a া  aযাি ক যানবাহন যা a  ে ণীভূ  হয়িন  

 4994 Parts for the goods of classes 4991 and 4992 4991 eবং 4992 ে ণীেত িব ািসত মালামােলর য াংশ     

 5311 Residential buildings আবািসক ভবন  

 5312 Non-residential buildings aনাবািসক ভবন 
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 5321 Highways (except elevated highways), streets, roads, 
railways and airfield runways 

মহাসড়ক (eিলেভেটড হাioেয় তীত), সড়ক, বড় রা া, েরলoেয় 
eবং িবমান রানoেয় 

 5322 Bridges, elevated highways and tunnels ি জ, uড়াল হাioেয় eবং টােনল (সুড়  পথ) 

 5323 Harbours, waterways, dams, irrigation and other 
waterworks 

েপাতা য়, জলপথ, ব ধ, েসচ eবং a া  পািন সং া  কাজ 

 5324 Long-distance pipelines, communication and power 
lines (cables) 

দীঘ র্ বা দুর পূণ র্ পাiপ লাiন, েযাগােযাগ eবং িবদুয্েতর তার 

 5325 Local pipelines and cables and related works ানীয় বা েছাট পিরসের পাiপ লাiন, েকবল/তার o e স র্কীয় কাজ 

 5326 Mines and industrial plants খিন eবং িশ কারখানা া  

 5327 Outdoor sport and recreation facilities বিহ র্রা ণ েখলাধুলা eবং িবেনাদন সুিবধািদ 

 5329 Other civil engineering works a া  িসিভল েকৗশল সং া  কাজ  

 5411 General construction services of residential 
buildings 

আবািসক ভবেনর সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

 5412 General construction services of non-residential 
buildings 

aনাবািসক ভবেনর সাধারণ িনম র্াণ কাজ/েসবা 

 5421 General construction services of highways (except 
elevated highways), streets, roads, railways and 
airfield runways 

মহাসড়েকর সাধারণ িনম র্াণ েসবা, রা া, সড়ক, িবমােনর রানoেয়র 
িনম র্াণ েসবা (আকাশ সড়ক েসবা তীত) 

 5422 General construction services of bridges, elevated 
highways and tunnels 

ীজ, আকাশ সড়ক, o পাতাল সড়ক ৈতরীর সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

 5423 General construction services of harbours, 
waterways, dams, water mains and lines, irrigation 
and other waterworks 

েপাতা য়, ডয্াম, পািনপথ, পািন সংর ণাগার, েসচ eবং a া  পািন 
পেথর িনম র্াণ কাজ/েসবা 

 5424 General construction services of long-distance 
pipelines, communication and power lines (cables) 

দীঘ র্ পাiপলাiন, েযাগােযাগ o িবদুয্ৎ লাiেনর কােজর সাধারণ িনম র্াণ 
েসবা 

 5425 General construction services of local pipelines and 
cables and related works 

ানীয় পাiপ লাiন eবং কয্াবল o e স র্কীয় a া  কােজর 
সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

 5426 General construction services of mines and 
industrial plants 

 খিন o িশ  য্াে র সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

 5427 General construction services of outdoor sport and 
recreation facilities 

 বিহঃ ময়দান েখলাধুলা o িবেনাদন েক  সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

 5429 General construction services of other civil 
engineering works 

a া  পুর েকৗশল স ক য় সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

 5431 Demolition services uে দ করণ েসবা 

 5432 Site formation and clearance services কম র্ eলাকা গঠন o কম র্ eলাকায় পির ার কাজ করার সাধারণ িনম র্াণ 
েসবা 

 5433 Excavating and earthmoving services খনন কাজ o মািট সরােনা েসবা 
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 5434 Water well drilling and septic system installation 
services 

পািনর কুপ খনন eবং িসপিটক িসে ম iন েলশন েসবা 

 5440 Assembly and erection of prefabricated 
constructions 

পূব র্ েথেক ৈতরী  সাম ী eক  কের িনম র্াণ কাজ 

 5451 Pile driving and foundation services পাiল (খা া, খুিঁট) মািট aভয্ ের ভরণ eবং িভি  ত করণ কাজ 

 5452 Construction framing services িনম র্াণ কাঠােমা েসবা 

 5453 Roofing and waterproofing services ছাদ ৈতরী o পািনেরাধক েসবা 

 5454 Concrete services কনি ট ৈতরী েসবা 

 5455 Structural steel erection services ীেলর কাঠােমা ৈতরী েসবা 

 5456 Masonry services রাজিম ীর েসবা 

 5457 Scaffolding services ম চা ৈতরী েসবা 

 5459 Other special trade construction services a া  িবেশষ uে ে  িনম র্াণ েসবা 

 5461 Electrical installation services ৈবদুয্িতক াপনা েসবা 

 5462 Water plumbing and drain laying services পািন িন াশন o পািনর গভীরতা/uল াতা াপন েসবা 

 5463 Heating, ventilation and air conditioning equipment 
installation services 

তাপ, বা  িন াশন/িনেরাধক eবং শীতাতপ িনয় ক য পািত 
সংেযাজন েসবা 

 5464 Gas fitting installation services াস িফিটং াপন/সংেযাজন েসবা 

 5465 Insulation services iনসুেলশন েসবা 

 5469 Other installation services a া  াপন/সংেযাজন েসবা 

 5471 Glazing services মসৃনীকরণ েসবা 

 5472 Plastering services আ রকরণ েসবা 

 5473 Painting services রং করণ েসবা 

 5474 Floor and wall tiling services েমেঝ o েদoয়ােল টাi স বসােনা েসবা 

 5475 Other floor laying, wall covering and wall papering 
services 

েমেঝ, েদoয়ােল িবিভ  কাগজ ারা কভািরং সাধারণ েসবা 

 5476 Joinery and carpentry services সংেযাগকারী o কাঠ িম ী কােজর েসবা 

 5477 Fencing and railing services েবড়া o েরিলং ৈতরী েসবা 

 5479 Other building completion and finishing services ভবেনর a া  সমা ীকরণ কােজর েসবা 

 

 6111 Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of agricultural raw materials and 
live animals 

কৃিষজাত ক চামাল/প  eবং জীিবত াণীর পাiকারী বসা েসবা 
(েকান িফ বা চুি  তীত) 
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 6112 Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of food, beverages and tobacco 

খা , পাণীয় eবং তামাক জাতীয় পে র পাiকারী বসা েসবা (েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া ) 

 6113 Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of textiles, clothing and footwear 

বুনন কাপড়, পিরেধয় কাপড় eবং পাদুকার পাiকারী বসা েসবা 
(েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া)  

 6114 Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of household appliances, articles and 
equipment 

গৃহ ালী য পািত, ৈতষজপ  য পািত পাiকারী বসা েসবা (েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া) 

 6115 Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of miscellaneous consumer goods 

িবিবধ েভা  পে র পাiকারী বসা (েকান কার িফ বা চুি  
তীত) েসবা 

 6116 Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of construction materials and 
hardware 

িনম র্াণ সাম ী eবং হাড র্oয়ােরর পাiকারী বসা েসবা (েকান কার 
িফ বা চুি  ছাড়া) 

 6117 Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of chemical and pharmaceutical 
products 

েকিমকয্াল eবং ঔষধপে র পাiকারী বসা েসবা (েকান কার িফ 
বা চুি  ছাড়া) 

 6118 Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of machinery, equipment and 
supplies 

েমিশন, য পািত eবং a া  সরবরােহর পাiকারী বসা েসবা 
(েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া) 

 6119 Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of other products 

a া  ািদর পাiকারী বসা েসবা (েকান কার িফ বা চুি  
ছাড়া) 

 6121 Wholesale trade services on a fee or contract basis, 
of agricultural raw materials and live animals 

কৃিষজাত প /কৃিষ ক চামাল eবং জীিবত াণীর পাiকারী বসা 
েসবা (িফ বা চুি  িভি েত)  

 6122 Wholesale trade services on a fee or contract basis, 
of food, beverages and tobacco 

খা  পানীয় eবং তামাক জাতীয় পে র পাiকারী বসা েসবা (িফ বা 
চুি র িভি েত) 

 6123 Wholesale trade services on a fee or contract basis, 
of textiles, clothing and footwear 

বুনন কাপড়, পিরেধয় কাপড় eবং পাদুকার পাiকারী বসা েসবা (িফ 
বা চুি র িভি েত) 

 6124 Wholesale trade services on a fee or contract basis, 
of household appliances, articles and equipment 

গৃহ ালী য পািত, ৈতষজপ  য পািতর পাiকারী বসা েসবা (িফ বা 
চুি র িভি েত)  

 6125 Wholesale trade services on a fee or contract basis, 
of miscellaneous consumer goods 

িবিবধ েভা  পে র পাiকারী বসা েসবা (িফ বা চুি র িভি েত) 

 6126 Wholesale trade services on a fee or contract basis, 
of construction materials and hardware 

িনম র্াণ সাম ী eবং হাড র্oয়ােরর পাiকারী বসা েসবা (িফ বা চুি র 
িভি েত) 

 6127 Wholesale trade services on a fee or contract basis, 
of chemical and pharmaceutical products 

েকিমকয্াল eবং ঔষধ পে র পাiকারী বসা েসবা (িফ বা চুি র 
িভি েত) 

 6128 Wholesale trade services on a fee or contract basis, 
of machinery, equipment and supplies 

েমিশন, য পািত eবং a া  সরবরােহর পাiকারী বসা েসবা (িফ 
বা চুি র িভি েত) 

 6129 Wholesale trade services on a fee or contract basis, 
of other products 

a া  ািদর পাiকারী বসা েসবা (িফ বা চুি র িভি েত)  

 6211 Non-specialized store retail trade services, of 
agricultural raw materials and live animals 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন কৃিষ প /ক চামাল o জীিবত াণীর খুচরা 
বসা েসবা 
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 6212 Non-specialized store retail trade services, of food, 
beverages and tobacco 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন খা  o পানীয় o তামাকজাত পে র খুচরা 
বসা েসবা  

 6213 Non-specialized store retail trade services, of 
textiles, clothing and footwear 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন বয়ন করা কাপড়, পিরেধয় eবং পাদুকা খুচরা  
বসা েসবা 

 6214 Non-specialized store retail trade services, of 
household appliances, articles and equipment 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন গৃহ ালী য পািত, ৈতজষপ  o সাজ-
সর ামািদর খুচরা বসা েসবা 

 6215 Non-specialized store retail trade services, of 
miscellaneous consumer goods 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন িবিভ  েভা পে র খুচরা বসা েসবা 

 6216 Non-specialized store retail trade services, of 
construction materials and hardware 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন িনম র্াণ সাম ী eবং ধাতব uপাদন সমূেহর 
খুচরা বসা েসবা 

 6217 Non-specialized store retail trade services, of 
chemical and pharmaceutical products 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন রাসায়ািনক o ঔষধ পে র  খুচরা বসা 
েসবা 

 6219 Non-specialized store retail trade services, of other 
products 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন a া  uৎপািদত প সমূেহর খুচরা বসা 
েসবা 

6218 Non-specialized store retail trade services, of 
machinery, equipment and supplies 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন য পািত, সর াম eবং সরবরাহ সমূেহর 
খুচরা বসা েসবা 

 6221 Specialized store retail trade services, of 
agricultural raw materials and live animals 

িবেশষািয়ত েদাকােন কৃিষ প /ক চামাল o জীিবত াণীর খুচরা 
বসা েসবা 

 6222 Specialized store retail trade services, of food, 
beverages and tobacco 

িবেশষািয়ত েদাকােন খা  o পানীয় o তামাকজাত পে র খুচরা 
বসা েসবা 

6223 Specialized store retail trade services, of textiles, 
clothing and footwear 

িবেশষািয়ত েদাকােন েট টাiল, কাপড় eবং পাদুকা খুচরা বসা 
েসবা 

6224 Specialized store retail trade services, of household 
appliances, articles and equipment 

িবেশষািয়ত েদাকােন গৃহ ালী য পািত, ৈতজষপ  o সাজ-
সর ামািদর খুচরা বসা েসবা 

6225 Specialized store retail trade services, of 
miscellaneous consumer goods 

িবেশষািয়ত েদাকােন িবিভ  েভা পে র খুচরা বসা েসবা 

6226 Specialized store retail trade services, of 
construction materials and hardware 

িবেশষািয়ত েদাকােন িনম র্াণ সাম ী eবং ধাতব uপাদন সমূেহর খুচরা 
বসা েসবা 

6227 Specialized store retail trade services, of chemical 
and pharmaceutical products 

িবেশষািয়ত েদাকােন রাসায়ািনক o ঔষধ পে র  খুচরা বসা েসবা 

6228 Specialized store retail trade services, of 
machinery, equipment and supplies 

িবেশষািয়ত েদাকােন য পািত, uপকরণ পে র খুচরা বসা েসবা 

6229 Specialized store retail trade services, of other 
products 

িবেশষািয়ত েদাকােন a া  uৎপািদত প সমূেহর খুচরা বসা 
েসবা 

6231 Mail order or Internet retail trade services, of 
agricultural raw materials and live animals 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত কৃিষ ক চামাল eবং জীব  
পশু- াণীর  খুচরা বসা েসবা 

6232 Mail order or Internet retail trade services, of food, 
beverages and tobacco 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত খা  o পানীয় o তামাকজাত 
পে র খুচরা বসা েসবা 
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6233 Mail order or Internet retail trade services, of 
textiles, clothing and footwear 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত েট টাiল, কাপড় eবং 
পাদুকা খুচরা বসা েসবা 

6234 Mail order or Internet retail trade services, of 
household appliances, articles and equipment 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত গৃহ ালী য পািত, ৈতজষপ  
o সাজ-সর ামািদর খুচরা বসা েসবা 

6235 Mail order or Internet retail trade services, of 
miscellaneous consumer goods 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত েদাকােন িবিভ  েভা পে র 
খুচরা বসা েসবা 

6236 Mail order or Internet retail trade services, of 
construction materials and hardware 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত িনম র্াণ সাম ী eবং ধাতব 
uপাদন সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

6237 Mail order or Internet retail trade services, of 
chemical and pharmaceutical products 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত রাসায়ািনক o েভষজ প  
সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

6238 Mail order or Internet retail trade services, of 
machinery, equipment and supplies 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত য পািত, সর াম eবং 
সরবরাহ সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

6239 Mail order or Internet trade services, of other 
products 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত a া  uৎপািদত 
প সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

6241 Other non-store retail trade services, of agricultural 
raw materials and live animals 

a া  েদাকানিবহীন কৃিষ প /ক চামাল o জীিবত াণীর খুচরা 
বসা েসবা 

6242 Other non-store retail trade services, of food, 
beverages and tobacco 

a া  েদাকানিবহীন খা  o পানীয় o তামাকজাত পে র খুচরা 
বসা েসবা 

6243 Other non-store retail trade services, of textiles, 
clothing and footwear 

a া  েদাকানিবহীন েট টাiল, কাপড় eবং পাদুকা খুচরা বসা 
েসবা 

6244 Other non-store retail trade services, of household 
appliances, articles and equipment 

a া  েদাকানিবহীন গৃহ ালী য পািত, ৈতজষপ  o সাজ-
সর ামািদর খুচরা বসা েসবা 

6245 Other non-store retail trade services, of 
miscellaneous consumer goods 

a া  েদাকানিবহীন, েভা পে র ািদর খুচরা বসা েসবা 

6246 Other non-store retail trade services, of 
construction materials and hardware 

a া  েদাকানিবহীন িনম র্াণ সাম ী eবং ধাতব uপাদন সমূেহর খুচরা 
বসা েসবা 

6247 Other non-store retail trade services, of chemical 
and pharmaceutical products 

a া  েদাকানিবহীন রাসায়ািনক o ঔষধ পে র  খুচরা বসা েসবা 

6248 Other non-store retail trade services, of machinery, 
equipment and supplies 

a া  েদাকানিবহীন য পািত, সর াম eবং সরবরাহ সমূেহর খুচরা 
বসা েসবা 

6249 Other non-store retail trade services, of other 
products 

a া  েদাকানিবহীন a া  uৎপািদত প সমূেহর খুচরা বসা 
েসবা 

6251 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural raw materials and live animals 

িফ বা চুি র িভি েত কৃিষ প /ক চামাল o জীিবত াণীর খুচরা 
বসা েসবা 

6252 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
food, beverages and tobacco 

িফ বা চুি র িভি েত খা  o পানীয় o তামাকজাত পে র খুচরা 
বসা েসবা 

6253 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
textiles, clothing and footwear 

িফ বা চুি র িভি েত েট টাiল, কাপড় eবং পাদুকা খুচরা বসা 
েসবা 
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6254 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
household appliances, articles and equipment 

গৃহ ালী য পািত, ৈতষজপ  য পািতর খুচরা বসা েসবা (িফ বা 
চুি র িভি েত) 

6255 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
miscellaneous consumer goods 

িবিবধ েভা  পে র খুচরা বসা েসবা (িফ বা চুি র িভি েত) 

6256 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
construction materials and hardware 

িনম র্াণ সাম ী eবং হাড র্oয়ােরর খুচরা বসা েসবা (িফ বা চুি র 
িভি েত) 

6257 Rretail trade services on a fee or contract basis, of 
chemical and pharmaceutical products 

রাসায়ািনক o ঔষধ প  সমূেহর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র 
িভি েত 

6258 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
machinery, equipment and supplies 

য পািত, সর াম eবং সরবরাহ সমূেহর খুচরা বসা েসবা িফ বা 
চুি র িভি েত 

6259 Retail trade services, of other products a া  uৎপািদত প সমূেহর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র 
িভি েত 

6311 Room or unit accommodation services for visitors দশ র্নাথীেদর জ  ক  বা eকক িনবাসন ব াপনা েসবা 

6312 Camp site services aবকাশ যাপন িশিবর সং া  েসবা 

6313 Recreational and vacation camp services িচ  িবেনাদন o aবসর aবকাশ যাপন কয্া  সং া  েসবা 

6321 Room or unit accommodation services for students 
in student residences 

িশ াথ  আবািসক eলাকায় িশ াথ েদর জ  ক  aথবা eকক 
আবাসন মূলক েসবা 

6322 Room or unit accommodation services for workers 
in workers hostels or camps 

িমক েহাে ল বা কয্াে  িমকেদর জ  ক  বা eকক আবাসন 
মূলক েসবা 

6329 Other room or unit accommodation services n.e.c. a া  ক  বা eকক আবাসন মূলক েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

6331 Meal serving services with full restaurant services পূণ র্ েহােটল সুিবধাসহ খা  সরবরাহ েসবা 

6332 Meal serving services with limited services সীিমত েসবাসহ খা  সরবরাহ েসবা 

6339 Event catering and other food serving services িবিভ  aনু ােন খা  o a া  খা  সরবরাহ সং া  েসবা 

6340 Beverage serving services পানীয় সরবরাহ েসবা 

6411 Urban and suburban land transport services of 
passengers 

শহর o uপশহর eলাকায় যা ীেদর জ  সড়ক পিরবহন েসবা 

6412 Local water transport services of passengers যা ীেদর জ  ানীয় জলপথ পিরবহন সং া  েসবা 

6413 Sightseeing transportation services দশ র্নীয় ান মেনর পিরবহন েসবা 

6421 Interurban railway transport services of 
passengers 

যা ীেদর জ  আ ঃনগর েরল পিরবহন েসবা 

6422 Interurban road transport services of passengers যা ীেদর জ  আ ঃনগর সড়ক পিরবহন েসবা 

6423 Long-distance water transport services of 
passengers 

যা ীেদর জ  দূরদূরাে  েনৗ পেথ যাতায়াত েসবা 

6424 Air transport services of passengers যা ীেদর আকাশ পেথ মণ েসবা 

6425 Space transport services of passengers যা ীেদর মহাকাশ মণ(পিরবহন) েসবা 
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6511 Road transport services of freight ভাড়ায় সড়ক পেথ প  পিরবহন েসবা 

6512 Railway transport services of freight ভাড়ায় েরেল প  পিরবহন েসবা 

6513 Transport services via pipeline পাiপলাiেনর মা েম পিরবহন েসবা 

6521 Coastal and transoceanic water transport services 
of freight 

ভাড়ায় uপ ল o সমু  পেথ প  পিরবহন েসবা 

6522 Inland water transport services of freight ভাড়ায় aভয্ রীণ জলপথ প পিরবহন েসবা 

6531 Air transport services of freight ভাড়ায় আকাশ পেথ পিরবহন েসবা 

6532 Space transport services of freight ভাড়ায় মহাকােশ পিরবহন েসবা 

6601 Rental services of road vehicles with operators চালকসহ ভাড়ায় সড়ক যানবাহন েসবা 

6602 Rental services of water vessels with operator চালকসহ ভাড়ায় জলযান সািভ র্স েসবা 

6603 Rental services of aircraft with operator চালকসহ ভাড়ায় িবমান পিরবহন সািভ র্স েসবা 

6711 Container handling services কে iনার েহনেডিলং সািভ র্স  

6719 Other cargo and baggage handling services a া  কােগ র্া eবং ােগজ হয্াডিলং সািভ র্স 

6721 Refrigerated storage services িহমািয়ত মজুত সািভ র্স েসবা 

6722 Bulk liquid or gas storage services aিধক পিরমােণ তরল বা াস মজুদ েসবা 

6723 Cold storage  েকা  ে ােরজ েসবা 

6724 Short-time storage and warehousing service 
(Arwat) 

খুব  সমেয়র জ  গুদাম o সংর ণ (আড়ৎ) েসবা 

6728 Decoration services/decorator services েশাভাবধ র্ন েসবা/েডেকােটর েসবা 

6729 Other storage and warehousing services a া  ধরেনর গুদামজাত o সংর ণ েসবা 

6730 Supporting services for railway transport েরলপেথ পিরবহেনর জ  সহায়ক েসবা  

6731 Railway pushing or towing services েরলগাড়ীেক েঠেল বা েটেন েনয়ার েসবা 

6739 Other supporting services for railway transport েরলপেথ পিরবহেনর জ  a া   সহায়ক েসবা 

6741 Bus station services বাস ে শেন েসবা সমূহ 

6742 Highway, bridge and tunnel operation services মহাসড়ক, ীজ o সুড়  পথ পিরচালনা েসবা 

6743 Parking lot services গাড়ী পাকর্ করা সািভ র্স 

6744 Towing services for commercial and private 
vehicles 

ি গত বা বািণিজয্কভােব বহৃত যানবাহন েটেন েনয়ার েসবা 

6749 Other supporting services for road transport সড়ক পিরবহেন a া   সহায়ক েসবা  

6751 Port and waterway operation services (excl. cargo 
handling) 

ব র o জলপথ পিরচালনা (মাল oঠানামা বােদ) েসবা 

6752 Pilotage and berthing services পাiলেটজ িফ o জাহাজ েভড়ােনার ব ািদ েসবা 
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6753 Vessel salvage and refloating services জাহাজ u ার কাজ o পূনঃভাসােনার েসবা 

6759 Other supporting services for water transport জলপেথর জ  a া   সহায়ক েসবা 

6761 Airport operation services (excl. cargo handling) eয়ারেপাট র্ পিরচালনা বাব া (মাল oঠানামা বােদ) েসবা 

6762 Air traffic control services িবমান চলাচল িনয় ণ েসবা 

6763 Other supporting services for air transport িবমানপেথ পিরবহেনর জ  a া  সহায়ক েসবা 

6764 Supporting services for space transport মহাশূে  পিরবহেনর জ  সহায়ক েসবা 

6791 Freight transport agency services and other freight 
transport services 

ভাড়ার িবিনমেয় মালামাল পিরবহন eেজি র েসবা  

6799 Other supporting transport services n.e.c. a া  সহায়ক পিরবহন েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন  

6811 Postal services ডাক েসবা দান 

6812 Courier services কুিরয়ার সািভ র্স েসবা 

6813 Local delivery services ানীয় িবিল ব ন েসবা 

6911 Electricity transmission and distribution (on own 
account) 

িবদুয্ৎ  স ালন o ব ন (িনজ িহেসেব) 

6912 Gas distribution through mains (on own account) াস িবতরণ মূল uৎস েথেক (িনজ িহেসেব) 

6921 Water distribution through mains, except steam and 
hot water (on own account) 

বা ীয় বা গরম পািন তীত মূল পাiপ লাiন েথেক পািন িবতরণ 
(িনজ িহেসেব) 

6922 Distribution of steam, hot water and air 
conditioning supply through mains (on own account) 

পাiেপর মা েম বা ীয়, গরম পািন o িহমািয়ত বাতাস িবতরণ (িনজ 
িহেসেব) 

6923 Water distribution, except through mains (on own 
account) 

মূল পাiপ তীত পািন িবতরণ (িনজ িহেসেব) 

7111 Central banking services েক ীয় াংক েসবা 

7112 Deposit services জমাদান েসবা 

7113 Credit-granting services ঋণ ম র েসবা 

7114 Financial leasing services আিথ র্ক িলজ েসবা 

7119 Other financial services, except investment 
banking, insurance services and pension services 

িবিনেয়াগ াংিকং, i ুয্ের  েসবা o  েপনশন ব ার বাiের 
a া  আিথ র্ক েসবাসমূহ  

7120 Investment banking services িবিনেয়াগ াংিকং েসবা 

7131 Life insurance and pension services (excluding 
reinsurance services) 

পুনঃ বীমাকরণ িতেরেক জীবন বীমা o েপনশন েসবা 

7132 Accident and health insurance services দুঘ র্টনা eবং া য্ বীমা েসবা 

7133 Other non-life insurance services (excluding 
reinsurance services) 

পুনঃ বীমাকরণ তীত a া  সাধারণ বীমা সািভ র্স েসবা 
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7141 Life reinsurance services জীবন বীমা সািভ র্স েসবা 

7142 Accident and health reinsurance services দুঘ র্টনা o া য্ পূণ: বীমাকরণ েসবা 

7143 Other non-life reinsurance services a া  জীবনিবহীন পূণ:বীমাকরণ েসবা 

7151 Services related to investment banking িবিনেয়াগ াংিকং স িকর্ত েসবাসমূহ 

7152 Brokerage and related securities and commodities 
services 

দালািল o তৎস িকর্ত িসিকuিরিটজ o প  েসবা 

7153 Portfolio management services except pension 
funds 

েপনশন তহিবল তীত েপাট র্েফািলo বাব াপনা েসবা 

7154 Trust and custody services া  o িজ াদাির েসবা 

7155 Services related to the administration of financial 
markets 

aথ র্ বাজার শাসন স িকর্ত েসবা সমূহ 

7159 Other services auxiliary to financial services আিথ র্ক সািভ র্েসর সহায়ক a া  সািভ র্স েসবা 

7161 Insurance brokerage and agency services বীমা দালািল eবং িতিনিধ েসবা 

7162 Insurance claims adjustment services বীমা দািব সম য় েসবা 

7163 Actuarial services ি িময়াম িনধ র্ারণী িবেশষ  েসবা 

7164 Pension fund management services েপনশন তহিবল ব াপনা েসবা 

7169 Other services auxiliary to insurance and pensions বীমা o েপনশন সহায়ক a া   েসবাসমূহ 

7170 Services of holding financial assets aথ র্  স দ ািধকার েসবা  

7211 Rental or leasing services involving own or leased 
residential property 

িনজ বা ব ক েনয়া আবািসক স দসমূেহর ভাড়া aথবা ব ক েসবা 

7212 Trade services of buildings পাকা ভবেনর বসািয়ক েসবা 

7213 Trade services of vacant and subdivided land পিতত o িবভািজত জিমর বসািয়ক েসবা 

7221 Property management services on a fee or contract 
basis 

িফেসর িবিনমেয় aথবা চুি র িভি েত স ি  ব াপনা েসবা 

7222 Building sales on a fee or contract basis িফেসর িবিনমেয়  aথবা চুি র িভি েত ভবন িব য় 

7223 Land sales on a fee or contract basis চুি  িভি ক aথবা িফেসর িবিনমেয় ভূিম িব য় 

7224 Real estate appraisal services on a fee or contract 
basis 

চুি  িভি ক aথবা িফেসর িবিনমেয় াবর স েদর মূ  িনধ র্ারণ 

7311 Leasing or rental services concerning transport 
equipment without operator 

চালক াতীত পিরবহন সাম ী ভাড়া aথবা লীজ দান েসবা 

7312 Leasing or rental services concerning other 
machinery and equipment without operator 

চালকছাড়া a া  য পািত o সর ামািদ ভাড়া বা িলজ দান েসবা 

7321 Leasing or rental services concerning televisions, 
radios, video cassette recorders and related 

েটিলিভশন, েরিডo,  িভিডo কয্ােসট েরকড র্ার o eতদস িকর্ত 
a া  সর াম o য াংেশর ভাড়া বা লীজ েসবা 
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equipment and accessories 

7322 Leasing or rental services concerning video tapes 
and disks 

িভিডo েটপ o িড  স র্িকত ভাড়া বা লীজ েসবা 

7323 Leasing or rental services concerning furniture and 
other household appliances 

গৃহ ালী আসবাবপ  বা a া  ািদর ভাড়া বা লীজ েসবা 

7324 Leasing or rental services concerning pleasure and 
leisure equipment 

aবসর o িবেনাদন সর ামািদর লীজ বা ভাড়া েসবা 

7325 Leasing or rental services concerning household 
linen 

ঘের বহৃত িলেনন ৈতরী ািদর লীজ বা ভাড়া েসবা 

7326 Leasing or rental services concerning textiles, 
clothing and footwear 

েট টাiল, কাপড় eবং পাদুকা স র্িকত ভাড়া বা লীজ েসবা 

7327 Leasing or rental services concerning do-it-yourself 
machinery and equipment 

িনেজ ৈতরী করা য  o সর ােমর ভাড়া বা লীজ েসবা 

7328* Leasing or rental services of decorators services   েডকেরটর িলিজং aথবা ভাড়া দান েসবা 

7329 Leasing or rental services concerning other goods 
n.e.c. 

a া  ে র ভাড়া বা লীজ েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

7331 Licensing services for the right to use computer 
software and databases 

কি uটার সফ oয়য্ার o ডাটােবজ বহােরর aিধকার সং া  
লাiেস  েসবা 

7332 Licensing services for the right to use 
entertainment, literary or artistic originals 

সািহতয্ বা েমৗিলক িশ , েমাদনা বহােরর aিধকার সং া  
লাiেস  েসবা 

7333 Licensing services for the right to use R&amp;D 
products 

R&amp;D প ািদ বহােরর aিধকার সং া  লাiেস  েসবা 

7334 Licensing services for the right to use trademarks 
and franchises 

নাগিরক aিধকার বা ে ডমাকর্ বহােরর aিধকার সং া  লাiেস  
েসবা 

7335 Licensing services for the right to use mineral 
exploration and evaluation 

খিনজ স দ aনুস ান বা মূ ায়েনর aিধকার সং া  লাiেস  েসবা 

7339 Licensing services for the right to use other 
intellectual property products 

a া  বুি ম াজাত প  বহার করার aিধকার সং া  লাiেস  
েসবা 

8111 Research and experimental development services 
in natural sciences 

াকৃিতক িব ােন গেবষণা o পরী ামূলক  u য়ন েসবা 

8112 Research and experimental development services 
in engineering and technology 

েকৗশল eবং যুি গত গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন েসবা 

8113 Research and experimental development services 
in medical sciences and pharmacy 

িচিকৎসা িব ােন o ফােম র্িস িব ায় গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন 
েসবা 

8114 Research and experimental development services 
in agricultural sciences 

কৃিষ িব ােন গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন েসবা 

8121 Research and experimental development services 
in social sciences 

সামািজক িব ােন গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন েসবা 

8122 Research and experimental development services মানিবক িবষয়াবলীেত গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন েসবা 



80 

 

Class Description English Description Bangla   

in humanities 

8130 Interdisciplinary research and experimental 
development services 

আ :শা ীয় িবষেয় গেবষণা eবং পরী ামূলক u য়ন েসবা 

8140 Research and development originals  u াবনী গেবষণা o u য়ন 

8211 Legal advisory and representation services 
concerning criminal law 

েফৗজদারী আiনী সংি  িবষেয় আiনী পরামশ র্ o িতিনিধ  েসবা 

8212 Legal advisory and representation services 
concerning other fields of law 

a া  েমৗিলক িবষেয় আiনী পরামশ র্ o িতিনিধ  েসবা 

8213 Legal documentation and certification services আiনী তয্ায়ন o দিললািদমুলক েসবা 

8219 Other legal services a া  আiনী েসবা 

8221 Financial auditing services আিথ র্ক িনরী া েসবা 

8222 Accounting and bookkeeping services িহসাব িব ান o  িহসাব র ণ সং া  েসবা 

8231 Corporate tax consulting and preparation services কেপ র্ােরট কর পরামশ র্ o িতমুলক েসবা 

8232 Individual tax preparation and planning services ি গত কর িত o পিরক না েসবা 

8240 Insolvency and receivership services েদuিলয়া  o িজ াদাির  েসবা  

8311 Management consulting and management services ব াপনা পরামশ র্ o ব াপনা েসবা  

8312 Business consulting services বসায় পরামশ র্মূলক েসবা 

8313 Information technology (IT) consulting and support 
services 

ত  o যুি গত পরামশ র্ o সহেযািগতামূলক েসবা 

8314 Information technology (IT) design and 
development services 

ত  o যুি গত ন া o u য়ন েসবা 

8315 Hosting and information technology (IT) 
infrastructure provisioning services 

ত যুি  aবকাঠােমা o িনয় ন েসবা  

8316 IT infrastructure and network management 
services 

ত  যুি  aবকাঠােমা o েনটoয়াকর্ ব াপনা েসবা 

8319 Other management services, except construction 
project management services 

িনম র্াণ ক  ব াপনা েসবা তীত a া  ব াপনা েসবা  

8321 Architectural services and advisory services াপতয্ o পরামশ র্ মূলক েসবা 

8322 Urban and land planning services নগর o জিম পিরক না েসবা 

8323 Landscape architectural services and advisory 
services 

াকৃিতক ভূদৃ   াপতয্ o পরামশ র্ েসবা  

8331 Engineering advisory services েকৗশল পরামশ র্মূলক েসবা 

8332 Engineering services for specific projects িনিদ র্  কে র জ  েকৗশল পরামশ র্মূলক েসবা 

8333 Project management services for construction 
projects 

িনম র্াণ কে র জ  ক  ব াপনা েসবা 



81 

 

Class Description English Description Bangla   

8341 Geological, geophysical and other prospecting 
services 

ভূতাি ক o  ভূ াকৃিতক eবং a া  স া  েসবা  

8342 Surface surveying and map-making services ভূ  জিরপ eবং নকশা নয়ণ সং া  েসবা 

8343 Weather forecasting and meteorological services আবহাoয়ার পূব র্াভাস eবং আবহাoয়া সং া  েসবা 

8344 Technical testing and analysis services কািরগরী পরী ণ eবং িবে ষন মুলক েসবা 

8351 Veterinary services for pet animals েপাষা াণীর েরাগ বালাi সং া  েসবা 

8352 Veterinary services for livestock গরূ ,মিহষ, ছাগল o েভড়ার েরাগ সং া  েসবা 

8359 Other veterinary services a া  পশু-পািখর েরাগ বালাi সং া  েসবা 

8361 Advertising services িব াপন সং া  েসবা 

8362 Purchase or sale of advertising space or time, on 
commission 

কিমশেনর িবিনমেয় িব াপেনর জায়গা o সময় য় aথবা িব য় 

8363 Sale of advertising space or time (except on 
commission) 

িব াপেনর জায়াগা  বা সময়  িব য় (কিমশন তীত)  

8370 Market research and public opinion polling services বাজার গেবষনা eবং জনমত সং া  েভাট েসবা 

8381 Photography services and event videography 
services 

আেলাক িচ  েসবা eবং ঘটনা বাহ িভিডo েসবা 

8382 Photographic processing services আেলাক িচ  ি য়াজাত েসবা 

8391 Specialty design services িবেশষ নকশা ণয়ন সং া  েসবা 

8392 Design originals নকশা u াবন  

8393 Scientific and technical consulting services n.e.c. ৈব ািনক eবং কািরগরী পরামশ র্ মুলক েসবা যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

8394 Original compilations of facts/information ঘটনা/ তে র কৃত সংকলন সং া  কাজ 

8395 Translation and interpretation services aনুবাদ eবং িবে ষণ সং া  েসবা 

8396 Trademarks and franchises ে ডম র্াক ( াত য্সূচক ৈবিশ )  o জনািধকার মুলক েসবা 

8399 All other professional, technical and business 
services, n.e.c. 

a া  সকল েপশাগত, কািরগরী o বসা মুলক েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

8411 Carrier services মুেট/বাহক েসবা 

8412 Fixed telephony services ায়ী েটিলেফান েসবা 

8413 Mobile telecommunications services েমাবাiল েটিলেযাগােযাগ েসবা 

8414 Private network services াি গত েনটoয়র্াক (আoতা) েসবা 

8415 Data transmission services ত  ে রণ েসবা 

8419 Other telecommunications services a া  েটিলেযাগােযাগ েসবা 
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8421 Internet backbone services i ারেনট Backbone েসবা 

8422 Internet access services i ারেনেট েবশািধকার েসবা 

8429 Other Internet telecommunications services a া  i ারেনট েটিলেযাগােযাগ েসবা 

8431 On-line text based information aনলাiন  িভি ক ত   

8432 On-line audio content aন-লাiেন aিডo uপাদান স কীতর্ েসবা 

8433 On-line video content aন-লাiেন ধারনকৃত িচি য় uপাদান 

8434 Software downloads সফটoয়য্ার ডাuনেলাড 

8439 Other on-line content a া  aন-লাiন uপাদান 

8441 News agency services to newspapers and 
periodicals 

সংবাদপ  o সামিয়কীেত  বাতর্া িতিনিধ মূলক েসবা 

8442 News agency services to audiovisual media aিডo িভজুয়য্াল মা েম বাতর্া িতিনিধ মূলক  েসবা 

8451 Library services াগার েসবা 

8452 Archive services দিলল দা ােবজ সংর ণ েসবা  

8461 Radio and television broadcast originals েরিডo o েটিলিভশন স চার u াবন 

8462 Radio and television channel programmes েবতার eবং েটিলিভশন চয্ােনল aনু ান 

8463 Broadcasting services and multi-channel progamme 
distribution services 

স চার মুলক েসবা eবং িবিভ  চয্ােনেল aনু ান ব ন সং া  েসবা 

8511 Personnel search and referral services কম  েখ জা eবং ম তা সং া  েসবা 

8512 Labour supply services িমক সরবরাহ েসবা 

8521 Investigation services তদ /aনুস ান েসবা 

8522 Security consulting services িনরাপ া মুলক পরামশ র্ েসবা 

8523 Security systems services িনরাপ া প িত েসবা 

8524 Armoured car services সামিরক যান েসবা 

8525 Guard services িনরাপ া কম  েসবা 

8529 Other security services a া  িনরাপ া েসবা 

8531 Disinfecting and exterminating services াকেটিরয়া সং মণ েথেক মু  eবং স ণ র্ ংস করা েসবা 

8532 Window cleaning services জানালা পির ার করা েসবা 

8533 General cleaning services সাধারণ পির ার - পির  েসবা 

8534 Specialized cleaning services িবেশষ পির ার - পির  েসবা 

8540 Packaging services ােকিজং েসবা 
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8551 Reservation services for transportation যাতায়ােতর জ  আসন সংর ণ েসবা 

8552 Reservation services for accommodation, cruises 
and package tours 

থাকার জায়গা, েমাদ মন eবং ােকজ মেনর জ  আসন 
সংর ণ েসবা  

8553 Other reservation services a া  আসন সংর ণ সং া  েসবা  

8554 Tour operator services মন পিরচালনা েসবা 

8555 Tourist guide services মনাথ / পয র্টকেদর জ  িনেদ র্শনা েসবা 

8556 Tourism promotion and visitor information services পয র্টন সার eবং দশ র্নাথ  ত  েসবা 

8591 Credit reporting services ঋণ িতেবদন সং া  েসবা 

8592 Collection agency services সং হ িতিনিধ েসবা  

8593 Telephone-based support services েটিলেফান িভি ক সহেযাগীতা েসবা 

8594 Combined office administrative services সংযু  শাসিনক কায র্ালয় সং া  েসবা 

8595 Specialized office support services িবেশষািয়ত aিফস সহেযািগতা মুলক েসবা 

8596 Convention and trade show assistance and 
organization services 

 সে লন o  বসা  বািনজয্ দশ র্ন সং া  সহেযািগতা eবং 
সাংগঠিনক েসবা  

8597 Landscape care and maintenance services াকৃিতক লভােগর য  eবং সংর ণ সং া  েসবা 

8599 Other information and support services n.e.c. a া  ত  eবং সহেযািগতা মুলক েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

8611 Support services to crop production ফসল uৎপাদেন সহেযািগতা মুলক েসবা 

8612 Animal husbandry services পশু পালন স িকর্ত েসবা 

8613 Support services to hunting িশকােরর জ  সহেযািগতা মুলক েসবা 

8614 Support services to forestry and logging বনজ o বনজ গাছপালা কাটার কােজ সহেযািগতা মুলক েসবা 

8615 Support services to fishing মৎ  আহরেন সহেযািগতা মুলক েসবা 

8621 Support services to mining খিনজ কােজ সহেযািগতা মুলক েসবা  

8631 Support services to electricity transmission and 
distribution 

িবদুয্ৎ ে রণ o ব েন সহেযািগতা মুলক েসবা  

8632 Gas distribution services through mains (on a fee or 
contract basis) 

পাiপ লাiেনর মা েম াস ব ন েসবা (িফ aথবা চুি  িভি ক)  

8633 Water distribution services through mains (on a fee 
or contract basis) 

পাiপ লাiেনর মা েম পািন ব ন েসবা (িফ aথবা চুি  িভি ক)   

8634 Distribution services of steam, hot water and air-
conditioning supply through mains (on a fee or 
contract basis) 

পাiপ লাiেনর মা েম বা , গরম পািন eবং শীতাতপ সরবরাহ 
মূলক ব ন েসবা (িফ aথবা চুি  িভি ক)   

8635 Water distribution services, except through mains 
(on a fee or contract basis) 

পাiপ লাiন তীত পািন ব ন েসবা  (িফ aথবা চুি  িভি ক)    
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8711 Maintenance and repair services of fabricated 
metal products, except machinery and equipment 

য পািত o সর াম তীত েজাড়া লাগােনা  ধাতব প  র ণােব ন 
o েমরামত েসবা 

8712 Maintenance and repair services of office and 
accounting machinery 

aিফস eবং িহসাব িনকাশ জাতীয় য পািতর র ণােব ন o েমরামত 
েসবা 

8713 Maintenance and repair services of computers and 
peripheral equipment 

কি uটার o াি ক য পািতর র ণােব ন eবং েমরামত েসবা  

8714 Maintenance and repair of transport machinery 
and equipment 

পিরবহন য পািত eবং সরা াম eর  র ণােব ন o েমরামত েসবা 

8715 Maintenance and repair services of other 
machinery and equipment 

a া  য াপািত eবং সর াম eর র ণােব ন o েমরামত েসবা 

8721 Repair services of footwear and leather goods পাদুকা eবং চামড়া জাতীয় প  েমরামত েসবা 

8722 Repair services of watches, clocks and jewellery হাত ঘিড়, েদয়াল ঘিড় eবং জুেয়লাির প  েমরামত েসবা 

8723 Repair services of garments and household textiles েপাশাক eবং গৃহ ালী ব  েমরামত েসবা 

8724 Repair services of furniture আসবাবপ  েমরামত েসবা 

8729 Maintenance and repair services of other goods 
n.e.c. 

a া  প  েমরামত eবং র ণােব ন েসবা যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

8731 Installation services of fabricated metal products, 
except machinery and equipment 

েজাড়া লাগােনা ধাতব পে র সং াপন েসবা (েমিশন o সর াম 
তীত) 

8732 Installation services of industrial, manufacturing 
and service industry machinery and equipment 

িশ  কারখানায় তকৃত িশ  েমিশনারী o uৎপাদনকারী য পািত 
াপনকরা েসবা 

8733 Installation services of office and accounting 
machinery and computers 

aিফস o  িহসাব িনকাশ য পািত eবং কি uটার eর সং াপন 
েসবা 

8734 Installation services of radio, television and 
communications equipment and apparatus 

েরিডo, েটিলিভশন o েযাগােযাগ সং া  য াংেশর সং াপন েসবা 

8735 Installation services of professional medical 
machinery and equipment, and precision and 
optical instruments 

েপশাগত িচিকৎসা য পািত o সর াম eবং সূ  দৃি  য পািতর 
সং াপন েসবা 

8736 Installation services of electrical machinery and 
apparatus n.e.c. 

ৈবদুয্িতক য পািত eবং য াংশ সং াপন েসবা যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

8739 Installation services of other goods n.e.c. a া  ব গত প  সং াপন েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

8811 Meat processing services মাংস ি য়া েসবা 

8812 Fish processing services মাছ ি য়া েসবা 

8813 Fruit and vegetables processing services ফল মূল eবং শাকসবজী ি য়া েসবা 

8814 Vegetable and animal oil and fat manufacturing 
services 

শাক সবিজ eবং াণীজ ৈতল eবং চিব র্ uৎপাদন েসবা 

8815 Dairy product manufacturing services দু  প  uৎপাদন ি য়া েসবা 
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8816 Other food product manufacturing services a া  খা  প  uৎপাদন েসবা 

8817 Prepared animal feeds manufacturing services পশু খা  ত করন eবং uৎপাদন েসবা 

8818 Beverage manufacturing services পানীয় জাতীয় প  uৎপাদন ি য়া েসবা 

8819 Tobacco manufacturing services তামাক প  uৎপাদন েসবা 

8821 Textile manufacturing services কাপড় uৎপাদন েসবা 

8822 Wearing apparel manufacturing services পিরেধয় ব  uৎপাদন েসবা  

8823 Leather and leather product manufacturing 
services 

চামড়া eবং চামড়া জাতীয় প  uৎপাদন েসবা 

8831 Wood and wood product manufacturing services কাঠ eবং কােঠর প  uৎপাদন েসবা 

8832 Paper and paper product manufacturing services কাগজ eবং কাগেজর প  uৎপাদন েসবা 

8841 Coke and refined petroleum product 
manufacturing services 

েকাক eবং পিরেশািধত  ে ে ািলয়ামজাত  uৎপাদন েসবা 

8842 Chemical product manufacturing services রাসায়িনক   uৎপাদন েসবা 

8843 Pharmaceutical product manufacturing services ঔষধ/ফােম র্র প  uৎপাদন েসবা 

8851 Rubber and plastic product manufacturing services রাবার eবং াি ক জাতীয় প  uৎপাদন েসবা 

8852 Plastic product manufacturing services াি ক জাতীয় প  uৎপাদন েসবা 

8853 Other non-metallic mineral product manufacturing 
services 

a া  a-ধাতব খিনজ প  uৎপাদন েসবা 

8860 Basic metal manufacturing services েমৗিলক ধাতু uৎপাদন েসবা 

8871 Structural metal product, tank, reservoir and steam 
generator manufacturing services 

কাঠােমাগত ধাতব প  , াংক, সংর ণাগার, বা ীয় েজনােরটর 
uৎপাদন েসবা 

8872 Weapon and ammunition manufacturing services a  eবং েগালা বারুদ uৎপাদন েসবা 

8873 Other fabricated metal product manufacturing and 
metal treatment services 

a া  েজাড়ালাগােনা ধাতব প  uৎপাদন েসবা 

8874 Computer, electronic and optical product 
manufacturing services 

কি uটার, iেলক িনক eবং ক চ জাতীয় প  uৎপাদন েসবা 

8875 Electrical equipment manufacturing services  ৈবদুয্িতক সর াম uৎপাদন েসবা 

8876 General-purpose machinery manufacturing 
services 

সাধারন uে  বা বায়ন েমিশনাির uৎপাদন েসবা 

8877 Special-purpose machinery manufacturing services িবেশষ uে ে র েমিসন uৎপাদন েসবা  

8881 Motor vehicle and trailer manufacturing services েমাটর গািড় eবং ে iলার uৎপাদন েসবা 

8882 Other transport equipment manufacturing services a া  পিরবহন সর াম uৎপাদন েসবা 

8890 Other manufacturing services a া  uৎপাদন েসবা 
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8911 Publishing, on a fee or contract basis কাশনা, (িফ aথবা চুি  িভি ক) 

8912 Printing and reproduction services of recorded 
media, on a fee or contract basis 

িমিডয়ার জ  েরকড র্কৃত ি ি ং eবং পুন:uৎপাদন েসবা (িফ aথবা 
চুি  িভি ক) 

8920 Moulding, pressing, stamping, extruding and similar 
plastic manufacturing services 

েমৗি ং, ে িসং/চালেনা, য্াি ং eবং e জাতীয় াি ক uৎপাদন 
েসবা 

8931 Iron and steel casting services েলাহা o i াত ঢালাi/কাি ং েসবা 

8932 Non-ferrous metal casting services a েলৗহজাত ধাতব ঢালাi েসবা 

8933 Metal forging, pressing, stamping, roll forming and 
powder metallurgy services 

ধাতব ফরিজং, ে িসং, য্াি ং ভৃিত েসবা  

8941 Metal waste and scrap recovery (recycling) 
services, on a fee or contract basis 

ধাতব বজর্য্ eবং ভাংগািড় পুনরু ার েসবা (িফ বা চুি র িভি েত) 

8942 Non-metal waste and scrap recovery (recycling) 
services, on a fee or contract basis 

aধাতব বজর্য্ eবং ভাংগািড় িজিনষ পুনরু ার (ির-সাiেকিলং) েসবা 
(িফ বা চুি র িভি েত)  

9111 Overall government public services সরকােরর জনসাধারেণর জ  সািব র্ক েসবা  

9112 Public administrative services related to the 
provision of educational, health care, cultural and 
other social services, excluding social security 
services 

জন শাসিনক েসবা স িকর্ত িশ া া য্ েসবা সাং িতক eবং 
a া  সামািজক েসবা (সামািজক িনরাপ া েসবা িতত) 

9113 Public administrative services related to the more 
efficient operation of business 

aিধকতর সু ু বসা-বাি েজর পিরচালনার জ  জন শাসিনক েসবা

9119 Other administrative services of the government সরকারী a া  জন শাসিনক েসবাসমূহ 

9121 Public administrative services related to external 
affairs, diplomatic and consular services abroad 

বিহ র্িবে র কুটৈনিতক o রা দূত স িকর্ত জন শাসন মূলক েসবা   

9122 Services related to foreign economic aid ৈবেদশীক আিথ র্ক সাহা  স িকর্ত েসবা সমূহ 

9123 Services related to foreign military aid ৈবেদশীক সামিরক সাহা  সং া  েসবা  

9124 Military defence services  সামিরক িতর া েসবা  

9125 Civil defence services েবসািমরক িতর া েসবা  

9126 Police and fire protection services পুিলশ o a ী র াকারী েসবা  

9127 Public administrative services related to law courts আiন আদালত িবষয়ক জন শাসন েসবা  

9128 Administrative services related to the detention or 
rehabilitation of criminals 

দ া  আসামীেদর আটক বা পূন র্াবাসন িবষয়ক শাসিনক েসবা 

9129 Public administrative services related to other 
public order and safety affairs 

a া  জন ংখলা o জন িনরাপ া িবষয়ক কায র্ ম সং া  
শাসিনক েসবা 

9131 Administrative services related to sickness, 
maternity or temporary disablement benefit 
schemes 

aসু য্তা o মা কালীন aসু য্তা aথবা সামিয়ক aসু য্তায় 
uপকারী ীেমর শাসিনক েসবা 



87 

 

Class Description English Description Bangla   

9132 Administrative services related to government 
employee pension schemes; old-age disability or 
survivors' benefit schemes, other than for 
government employees 

সরকারী কম র্চারীেদর েপনশন ি ম সমূহ, েবসরকারী বয়বৃ  o 
a মেদর বা u রজীিবর সাহা  সং া  জন শাসন মূলক েসবা  

9133 Administrative services related to unemployment 
compensation benefit schemes 

েবকারেদর িতপূরণ ভাতা দান কে র শাসিনক েসবা 

9134 Administrative services related to family and child 
allowance programmes 

পািরবািরক eবং িশশু ভাতা কম র্সূচী কায র্ ম  স িকর্ত শাসিনক 
েসবা  

9210 Pre-Primary education services াক- াথিমক িশ া স িকর্ত েসবা সমূহ 

9220 Primary education services াথিমক িশ া েসবা  

9230 Primary level madrasha and relligions education াথিমক েরর মা াসা o ধম য় িশ া েসবা 

9231 Lower secondary education services, general িন  মা িমক o সাধারণ িশ া 

9232 Lower secondary education services, technical and 
vocational 

িন  মা িমক কািরগরী o েভােকশনাল িশ া েসবা  

9233 Upper secondary education services, general u  মা িমক িশ া o সাধারণ িশ া েসবা 

9234 Upper secondary education services, technical and 
vocational 

u  মা িমক কািরগরী o েভােকশনাল িশ া েসবা 

9235 Upper secondary madrasha education u  মা িমক মা াসা িশ া েসবা 

9241 Post-secondary non-tertiary education services, 
general 

u মা িমক াতক পয র্ায় নেহ, সাধারন িশ া eমন িশ া েসবা  

9242 Post-secondary non-tertiary education services, 
technical and vocational 

u  মা িমক, াতক পয র্ায় নেহ eমন কারীগরী o েভােকশনাল িশ া 
েসবা  

9243 Post-secondary madrasha & religion education াতক/মা াসা eবং ধম য় িশ া েসবা 

9251 First stage tertiary education services াথিমক তীয় েরর িশ া েসবা 

9252 Second stage tertiary education services তীয় েরর ি তীয় েলেভল িশ া েসবা 

9253 Tertiary level madrasha & education তীয় েরর মা াসা িশ া 

 9291 Other education and training services a া  িশ া o িশ ণ েসবা 

 9292 Educational support services িশ া সহায়ক েসবা 

 9311 Inpatient services েরাগীেদর েসবা 

 9312 Medical and dental services িচিকৎসা o দ িচিকৎসা েসবা 

 9319 Other human health services a া  জন া য্ েসবা 

 9321 Residential health-care services other than by 
hospitals 

হাসপাতাল বিহ র্ভূত আবািসক া য্ েসবা  

 9322 Residential care services for the elderly and 
persons with disabilities 

বয়  o a ম ি েদর আবািসক িত ানগুিলর েসবা 
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9330 Other social services with accommodation আবাসন সুিবধাসহ a া  সামািজক েসবা 

 9341 Vocational rehabilitation services েভােকশনাল পূনব র্াসন েসবা 

 9349 Other social services without accommodation for 
the elderly and disabled 

a ম o বৃ েদর জ  a া  aনাবািসক সামািজক েসবা  

 9351 Child day-care services িশশুেদর িদবা য  েসবা 

 9352 Guidance and counselling services n.e.c. related to 
children 

পথ-িনেদ র্শনা o uপেদশদান মূলক েসবাদান যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 9353 Welfare services without accommodation িশশুেদর ক াণমূখী aনাবািসক েসবা 

 9359 Other social services without accommodation, n.e.c. a া  aনাবািসক সামািজকেসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 9411 Sewerage and sewage treatment services পয়ঃ ণালী o পয়ঃ ণালী িন াশন েসবা  

 9412 Septic tank emptying and cleaning services েসি াংক aবমু করণ o পির  করা েসবা  

 9421 Collection services of hazardous waste িবিভ  ান েথেক িবপদ জনক ময়লা সং হকরণ েসবা    

 9422 Collection services of non-hazardous recyclable 
materials 

িবপদ জনক নয় eমন ািদ যাহা পূনরায় বহার েযা  eমন 
ািদ সং হ েসবা    

 9423 General waste collection services সাধারণ ময়লা আবজর্না সং হ েসবা   

 9431 Waste preparation, consolidation and storage 
services 

বজর্ সং হকরণ; eকি করণ; িপকৃতকরণ েসবা  

 9432 Hazardous waste treatment and disposal services িকপূণ র্ বজর্য্ aপসারণ eবং ব া েসবা  

 9433 Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 

িতকারক নয় বা িকপূণ র্ নয় eমন বজর্য্ aপসারণ ব া েসবা    

 9441 Site remediation and clean-up services সাiট/ ান িতকার eবং পির  েসবা 

 9442 Containment, control and monitoring services and 
other site remediation services n.e.c. 

িবিভ ােন ধারণকৃত বজর্য্সমূহ তদারকীo িনয় ণমূলক েসবা যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

 9443 Building remediation services iমারেতর কাজ সংেশাধন করা েসবা 

9449 Other remediation services n.e.c. a া  িতকারমূলক েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

9451 Sweeping and snow removal services বরফ সরােনা/uে দ েসবা   

9459 Other sanitation services a া  া য্ দ পির  েসবাদান   

9490 Other environmental protection services n.e.c. a া  পিরেবশ িনয় ণ মূলক েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

9511 Services furnished by business and employers 
organizations 

বসায়ী সংগঠন, চাকুরীদাতা সংগঠন ারা েসবা 

9512 Services furnished by professional organizations েপশাজীিব সংগঠন ারা েসবা 

9520 Services furnished by trade unions বসায়ীক সংগঠন ারা েসবা 
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9591 Religious services ধম য় েসবাসমূহ 

9592 Services furnished by political organizations রাজৈনিতক সংগঠন ারা েসবা 

9593 Services furnished by NGO, BRACK, ASA, 
PROSHIKA and other people’s organizations 

eনিজo সংগঠন েযমন- াক, আশা, িশকা eবং a া  জন সংগঠন 
ারা েসবা 

9599 Services furnished by other membership 
organizations n.e.c. 

a া  সদ পদ সং ার েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

9611 Sound recording services শ  ধারন েসবা 

9612 Motion picture, videotape, television and radio 
programme production services 

চলমান ছিব, িভিডo েটপ, েটিলিভশন eবং েরিডo ে াগাম ৈতরী  
েসবা  

9613 Audiovisual post-production services aিডo িভজুয়য্াল uৎপাদন পরবত  েসবা  

9614 Motion picture, videotape and television 
programme distribution services 

চলি , িভিডo েটপ, েটিলিভশন ে া াম ৈতির eবং িবতরন েসবা  

9615 Motion picture projection services  চলি  দশ র্ন েসবা 

9621 Performing arts event promotion and organization 
services 

িশ কলা সং া  aনু ান u তকরন eবং সংগঠন েসবা 

9622 Performing arts event production and presentation 
services 

িশ কলা aনু ান ৈতরী o uপ াপন সং া  েসবা 

9623 Performing arts facility operation services িশ কলা দশ র্েনর সুেযাগ সুিবধা দান সং া  েসবা  

9629 Other performing arts and live entertainment 
services 

a া  িশ কলা দশ র্ন eবং সজীব িবেনাদনমূলক েসবা  

9631 Services of performing artists না  িশ ীর েসবাসমূহ  

9632 Services of authors, composers, sculptors and other 
artists, except performing artists 

না  িশ ী তীত,েলখক,  রচনাকার, ভা র eবং a া  িশ ীর 
েসবা 

9633 Original works of authors, composers and other 
artists except performing artists, painters and 
sculptors 

না  িশ ী, িচ  িশ ী o ভা র তীত েলখক, রচনাকার eবং a া  
িশ ীেদর েমৗিলক কায র্াবলী 

9641 Museum and preservation services of historical 
sites and buildings 

যাদুঘর eবং ঐিতহািসক ান o দালান সমূহ সংর ণমূলক েসবা  

9642 Botanical, zoological and nature reserve services uি দ, াণী  eবং কৃিত সংর ণ সং া  েসবা 

9651 Sports and recreational sports event promotion and 
organization services 

েখলা লা eবং িচ িবেনাদনমূলক েখলাধুলা aনু ােনর u য়ন o 
সংগঠন েসবা  

9652 Sports and recreational sports facility operation 
services 

েখলা লা eবং িচ িবেনাদনমূলক েখলাধুলার সুিবধািদ সং া  েসবা  

9659 Other sports and recreational sports services a া  েখলা লা eবং িচ িবেনাদনমূলক েখলাধুলার েসবাসমূহ   

9661 Services of athletes েখলয়াড়েদর েসবা 

9662 Support services related to sports and recreation েখলাধুলা o িচ িবেনাদনমূলক সংি  েসবাসমূহ  
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9691 Amusement park and similar attraction services িচ িবেনাদন পাকর্ eবং eকi জাতীয় আকষ র্ণমূলক েসবা সমূহ 

9692 Gambling and betting services বািজধরা o জুয়ােখলা স িকর্ত েসবা 

9693 Coin-operated amusement machine services পয়সা চািলত িচ িবেনাদন েমিশন েসবা 

9694 Animal performed amusement service  াণী ক র্ক দ র্িশত িচ িবেনাদনমূলক েসবা 

9699 Other recreation and amusement services n.e.c. a া  িচ িবেনাদন eবং হা েকৗতুক েসবা যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

9711 Coin-operated laundry services পয়সার ারা চািলত লি  েসবাসমূহ 

9712 Dry-cleaning services (including fur product 
cleaning services) 

াiি িনং েসবাসমূহ (পশমী কাপড়সহ) 

9713 Other textile cleaning services a া  েট টাiল ািদ পির ারকরণ েসবা 

9714 Pressing services কাপেড়র uপর ছাপ (i ীকরণ)েদoয়া েসবা সমূহ 

9715 Dyeing and colouring services ব  রং করা o রা ােনা েসবা সমূহ 

9721 Hairdressing and barbers'services চুল কাটা eবং েকশিব াস েসবা 

9722 Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring 
services 

হাত , নখ o পােয়র পিরচ র্া eবং েসৗ য র্বধ র্ক েসবা 

9723 Physical well-being services শারীিরক পিরচয র্ামূলক েসবা সমূহ 

9729 Other beauty treatment services n.e.c. a া  েসৗ য র্বধ র্ন েসবা সমূহ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

9731 Cemeteries and cremation services কবর  o দাহকরণ সং া  েসবা সমূহ 

9732 Undertaking services দািয় ভার হনমূলক েসবা সমূহ 

9791 Escort services িনরাপ া মূলক েসবা সমূহ 

9799 Other miscellaneous services n.e.c. a া  িবিভ  ধরেনর েসবা সমূহ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

9800 Domestic services (household activities) গৃহকম র্ েসবা সমূহ 

9900 Services provided by extraterritorial organizations 
and bodies 

বিহ র্র েদশীয় সং া o সংগঠন ক র্ক েদয় েসবাসমূহ 
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Group Class Sub-class Description English Description Bangla Corresponding
HS-  

2007 
BSIC-
2009 

Section 0 Agriculture, forestry and fishery products  কৃিষ, বন eবং মৎ  ািদ 

Division  01 Products of agriculture, horticulture and market 
gardening 

কৃিষজাত প , u ানকষ র্ণ eবং বাজােরর জ  বাগান চাষ 

011 Cereals শ    

 0111   Wheat গম  

    01111 Wheat, seed গম, বীজ 1001.10*,.
90* 

0111

    01112 Wheat, other গম, a া  1001.10*, 
.90* 

0111

  0112  Maize (corn) ভূ া (শ )  

    01121 Maize (corn), seed ভূ া (শ ), বীজ 1005.10 0111

    01122 Maize (corn), other ভূ া (শ ), a া  1005.90 0111

  0113  Rice (paddy) ধান  

    01131 Rice, seed ধান, বীজ 1006.10* 0112

    01132 Rice paddy, other (not husked) a া  ধান (তুষমু  নয়) 1006.10* 0112

  01133* Aus paddy আuশ ধান  

  01134* Aman paddy আমন ধান  

  01135* Boro paddy েবােরা ধান  

  01136* Aromatic paddy সুগি  ধান  

  0114  Sorghum েজায়ার বা ভূ া জাতীয় শ    

    01141 Sorghum seed েজায়ার বীজ 1007.00* 0111

    01142 Sorghum, other েজায়ার,a া  1007.00* 0111

  0115   Barley যব   

    01151 Barley seed যব বীজ 1003.00* 0111

    01152 Barley, other যব, a া  1003.00* 0111

   0116  Rye রাi (eক কার শ )  

    01161 Rye, seed রাi, বীজ 1002.00* 0111

    01162 Rye, other রাi, a া  1002.00* 0111

   0117  Oats যব/জi   

    01171 Oats, seed যব/জi, বীজ 1004.00* 0111

    01172 Oats, other যব/জi, a া  1004.00* 0111

  0118  Millet বজরা/জনাির/জoয়ার   

    01181 Millet, seed বজরা, বীজ 1008.20* 0111

    01182 Millet, other বজরা, a া  1008.20* 0111

  01183* Italian millet/common millet িচনা/কাuন  

    0119 01190 Other cereals a া  শ   1008.10, 
.30, .90 

0111
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 012    Vegetables সবিজ   

   0121  Leafy or stem vegetables পাতা বা কা  জাতীয় সবিজ   

    01211 Asparagus শতমূলী, aেহরু 0709.20 0113

    01212 Cabbages ব ধাকিপ 0704.20, 
.90 

0113

    01213 Cauliflowers and broccoli ফুলকিপ eবং সবুজ রংেঙর ফুলকিপ 0704.10 0113

    01214 Lettuce and chicory েলটুস eবং িচকির (সবিজ o সালাদ িহসােব 
বহৃত uি দ িবেশষ) 

0705 0113

    01215 Spinach পালং শাক 0709.70 0113

    01216 Artichokes eক ধরেনর সবিজ িবেশষ 0709.90* 0113

  01217* Indian spinach, red amaranth পুiঁশাক, লাল শাক  

  01218* Jute leaf, water gourd leaf, 
pea leaf, kalmi, orum leaf 

পাটশাক, লাu শাক, মটর/েখসারী শাক, 
কলমী শাক, কচু শাক eবং a া  শাক 

 

    01219 Other leafy or stem 
vegetables 

a া  পাতা জাতীয় সবিজ বা  কা  
জাতীয় সবিজ 

0709.90* 0113

  0122   Melons তরমুজ   

    01221 Watermelons তরমুজ 0807.11 0113

   01229 Cantaloupes and other melons ফুিট বা খরমুজ/বাি  0807.19 0113

  0123  Fruit-bearing vegetables ফল ধরেনর সবিজ   

   01231 Chillies and peppers, green 
(only capsicum) green chilli 

শুকেনা ল া eবং েগাল মিরচ, সবুজ 
কয্াপিসকাম, ক চা মিরচ 

0709.60 0128

   01232 Cucumbers and gherkins শসা eবং ি রা 0707 0113

   01233 Eggplants (aubergines) েবগুন জাতীয় (েবগুন,বাতর্াকু) 0709.30 0113

   01234 Tomatoes টেমেটা 0702 0113

   01235 Pumpkins, squash and gourds 
(sweet, white/ash/wax gourd) 

কুমড়া, লাu (িমি  কুমড়া, চাল কুমড়া, 
জালী) 

0709.90* 0113

  01236* Green banana, green papaya ক চা কলা, ক চা েপেপ  

  01237* Bittergourd  করলা  

  01238* Snakegourd, pointed gourd, 
ribbed gourd, teasle gourd, 
sponge gourd, okra 

িচিচং া, পটল, িজংগা, ঢয্াড়স,কাকেরাল, 
ধনদুল 

 

   01239 Other fruit-bearing 
vegetables, n.e.c 

a া  ফল ধরেনর সবিজ যা a  
ে ণীভূ   হয়িন 

0709.90* 0113

  0124  Green leguminous vegetables সবুজ সীম েগা ীয় সবিজ   

   01241 Beans, green সবুজ সীম 0708.20 0111

   01242 Peas, green সবুজ মটর শুিট 0708.10 0111

  01243* Yard long bean/string bean বরবিট   

   01249 Other green leguminous 
vegetables 

a া  সীম েগা ীয় সবিজ 0708.90 0111

  0125  Root, bulb or tuberous 
vegetables 

িশকড় গজােনা ক  সদৃ  সবিজ (মািটর 
নীেচর) 

  

   01251 Carrots and turnips গাজর eবং শালগম 0706.10 0113

   01252 Green garlic ক চা রসুন 0703.20 0113
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   01253 Onions ে য়াজ 0703.10 0113

   01254 Leeks and other alliaceous 
vegetables, radish 

aেপ াকৃত ল ােট সাদা ক িবিশ  েপয়াজ 
eবং eর েজাটভূ  a া  সবিজ, মুলা 
ভৃিত 

0703.90 0113

  01256* Aroid, taro, yahtia, giant taro, 
coco yam 

কচু, পািন কচু, েমৗলভী কচু, মানকচু, দুধকচু  

  01257* Beet, elephant foot yam িবট, oল কচু  

   01259 Other root, bulb and tuberous 
vegetables, n.e.c. 

a া  িশকড় গজােনা, ক  সদৃশ সবিজ, 
যা a  ে নীভূ  হয়িন 

0706.90 0113

  0126 01260 Vegetable seeds, except beet 
seeds 

সবিজ বীজ,গাজর জাতীয় ক  িবেশষ eর 
বীজ তীত 

1209.91 0113

  0127 01270 Mushrooms and truffles মাশরুম eবং রসনােরাচক খাে  বহৃত 
eক ধরেনর ছ াক 

0709.51 - 
.59 

0113 
0230

 0128 01280* Other tropical vegetable (owal 
copy, danta, drumstick etc.) 

a া  ী কালীন সবিজ (oলকিপ, ডাটা, 
সাজনা ভৃিত) 

 

  0129 01290 Vegetables, fresh, n.e.c. সবিজ,তাজা সবিজ, যা a  ে নীভূ  
হয়িন 

0709.40, 
.90* 

0113

013    Fruit and nuts ফল eবং সুপারী/বাদাম    

  0131  Tropical and subtropical 
fruits 

ী কালীন eবং u  a লীয় ফল  

   01311 Avocados নাশপািতর আকােরর u ম লীয় ফল 
িবেশষ 

0804.40* 0122

   01312 Bananas কলা 0803.00 * 0122

   01313 Plantains and others কলাগাছ বা কদলী eবং a া  0803.00 * 0122

   01314 Dates ে জুর 0804.10 * 0122

   01315 Figs ডুমুর 0804.20 * 0122

   01316 Mangoes আম 0804.50* 0122

   01317 Papayas ে েপ 0807.20  0122

   01318 Pineapples আনারস 0804.30* 0122

   01319 Other tropical and subtropical 
fruits, n.e.c. 

a া  ী ম লীয় ফল যা a  ে নীভূ  
হয়িন 

0810.60.9
0*  

0122

  0132  Citrus fruits েলবু জাতীয় ফল   

   01321 Pomelos and grapefruits বাতাবী েলবু জাতীয় বৃহৎ ফল eবং শরবিত 
েলবু বা েমাস ী েলবু 

0805.40*  0123

   01322 Lemons and Limes েলবু eবং েলবু জাতীয়  0805.50* 0123

   01323 Oranges কমলা 0805.10 * 0123

   01324 Tangerines, mandarines, 
clementines 

েছাট আকােরর সুগ যু  েখাসা িবিশ  
কমলােলবু  

0805.20* 0123

  01325* Tarmarind েততুল  

  01326* Litchi িলচু  

  01327* Lotkan, safota, wood apple, 
custard  apple, bullock’s heart, 
hog plum, wax apple, elephant 
foot apple, kamranga 

লটকন, সেফদা, েবল, শিরফা, আতাফল, 
আমড়া, জামরুল, কদেবল, কামরা া, 
ডািলম 

 

  01328* Guava, jujube/ber েপয়ারা, বরi  
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   01329 Other citrus fruit, n.e.c. 
(Amloki, Pomegrante etc) 

a া  েলবু জাতীয় ফল, (আমলিক, ডািলম 
iতয্ািদ) যা a  ে নীভূ  হয়িন 

0805.90* 0123

  0133 01330 Grapes আ র   0806.10 0121

  01331* Olive জলপাi  

  01332* Karomcha, Kamranga করমচা, কামরা া  

  0134  Berries and the fruits of the 
genus vaccinium 

রসােলা ফল, e জােতর vaccinium   

   01341 Currants and gooseberries িকসিমস eবং িবিচ জাতীয় ফল 0810.90* 0125

   01342 Kiwi fruit িকui ফল 0810 .50 0125

   01343 Raspberries, blackberries, 
mulberries and loganberries 

কােলাজাম, তুতঁফল o জাম জাতীয় ফল 
িবেশষ 

0810.20  0125

   01344 Strawberries ে েবরী 0810.10  0125

  01345* Bettal fruit েবত ফল  

   01349 Other berries, fruits of the 
genus vaccinium n.e.c. 

রসােলা ফল eবং e জােতর 
vaccinium যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

0810.40. 
.90*  

0125

  0135  Pome fruits and stone fruits রসােলা ফেলর ম  eবং িবিচ জাতীয় ফল   

   01351 Apples আেপল 0808.10  0124

   01352 Pears and quinces নাসপািত eবং আচার েজিল ৈতরীেত 
বহৃত নাসপিত জাতীয় ফল 

 0808.20 0124

   01353 Apricots কমলা রংেয়র েগালাকার ফল িবেশষ  0809.10  0124

   01354 Cherries েচরী ফল (জাম জাতীয়) 0809.20 0124

   01355 Peaches and nectarines জাম জাতীয় eবং ঘন শ ষযু  িপচফল 
িবেশষ 

0809.30  0124

   01356 Plums and sloes তাল eবং aতয্  টক বুেনা ফল 0809.40 0124

  01357* Jack fruits কাঠাল  

   01359 Other pome fruits and stone 
fruits, n.e.c. 

a া  রসােলা o িবিচ বা আঁিটযু  ফল যা 
a  ে নীভূ  হয়িন 

0710.90* 0124

 0136 01360 Fruit seeds ফেলর বীজ 1209.99  0125

 0137  Nuts (excluding wild edible 
nuts and groundnuts), in shell 

বাদাম (বুেনা, েভাজয্ বাদাম ) শ  েখাসা 
যু  

  

   01371 Almonds, in shell কাঠ বাদাম (শ  েখাসা যু ) 0802.11 0125

   01372 Cashew nuts, in shell কাজু বাদাম(শ  েখাসা যু ) 0801.31 0125

   01373 Chestnuts, in shell েচ  বাদাম (শ  েখাসা যু ) 0802.40 * 0125

   01374 Hazelnuts, in shell eক ধরেনর বাদাম (শ  েখাসা যু ) 0802.21 0125

   01375 Pistachios, in shell েপ া বাদাম (শ  েখাসা যু ) 0802.50* 0125

   01376 Walnuts, in shell oয়ালনাট (েখাসাযু ) 0802.31  0125

   01377 Brazil nuts, in shell ািজল বাদাম (েখাসাযু ) 0801.21  0125

   01379 Other nuts (excluding wild 
edible nuts and groundnuts), 
in shell 

a া  েখাসাযু  েভাজয্ বাদাম (ব  েভাজয্ 
বাদাম eবং াu  বাদাম তীত) 

0802.60* 
.90*  

0125

 0139  Other fruits, n.e.c. a া  ফল, যা a  ে ণীভূ  হয়িন    

   01391 Locust beans (carobs) েলাকা  িবন (carobs) 1212.99*  0125
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   01392 Other fruits, n.e.c. a া  ফল যা a  ে নীভূ  হয়িন  0810.90*  0125

014    Oilseeds and oleaginous fruits ৈতলবীজ eবং ৈতেলর গুন স  ফল   

  0141  Soya beans সয়ািবন  

   01411 Soya beans, seed for planting সয়ািবন, চােষর জ  বীজ 1201.00* 0111

   01412 Soya beans, other সয়ািবন, a া  1201.00* 0111

  0142  Groundnuts in shell েখাসাবাদাম   

   01421 Groundnuts in shell, seed for 
planting 

িচনা বাদাম, চােষর জ  বীজ 1202.10* 0111

   01422 Groundnuts in shell, other েখাসাসহ িচনা বাদাম, a া  1202.10* 0111

  0143  Cottonseed তুলা বীজ   

   01431 Cottonseed, seed for planting তুলা বীজ, চাষ আবােদর জ  1270.20* 0111

   01432 Cottonseed, other তুলা বীজ, a া  1270.20* 0111

  0144  Other oilseeds a া  ৈতল বীজ    

   01441 Linseed িতিশ বীজ 1204  0111

   01442 Mustard seed সিরষা বীজ 1207.50  0111

   01443 Rape or colza seed সিরষার মত eক কার ৈতল বীজ 1205  0111

   01444 Sesame seed িতল বীজ 1207.40  0111

   01445 Sunflower seed সূয র্মুখী বীজ 1206 0111

   01446 Safflower seed সাফ বীজ (সূয র্মুখী) 1207.99* 0111

   01449 Other oil seeds, n.e.c. a া  ৈতল বীজ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 
(পীতরাজ, েভের া) 

1207.91, 
.99* 

0111

  0145 01450 Olives জলপাi 0709.90* 0126

  0146 01460 Coconuts, in shell নািরেকল, েখাসাযু  0801.19* 0126

  01461* Betal nut in shell সুপারী েখাসাযু   

 0149  Other oleaginous fruits a া  ৈতল জাতীয় ফল   

   01491 Palm nuts and kernels তাল eবং শ ষ জাতীয় ফল 1207.99* 0126

   01499 Other oleaginous fruits, n.e.c.  a া  ৈতল জাতীয় ফল যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

1203. 
1207.99* 

0126

015  Edible roots and tubers with 
high starch or inulin content 

েবশী ে তসার স  েভাজয্ মূল eবং 
aংকুর জাতীয় খা  

 

 0151 01510 Potatoes আলু 0701 0113

 0159  Other edible roots and tubers 
with high starch or inulin 
content 

a া  u  ে তসার স  েভাজয্ মূল 
eবং aংকুর জাতীয় খা  

  

   01591 Sweet potatoes িমি  আলু 0714.20 0113

   01592 Cassava কয্াসাভা ( ী ম লীয় uি দ, যার িশকড় 
েথেক ে তসার জাতীয় খা  ৈতরী হয়) 

0714.10 0113

   01593 Yams গাছ আলু 0714.90* 0113

   01599 Edible roots and tubers with 
high starch or inulin content, 
n.e.c. 

u  ে তসার স  েভাজয্ মূল বা aংকুর 
জাতীয় খা  যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

0714.90* 0113

016   Stimulant, spice and aromatic u ীিপত কের e জাতীয় খা , মশলা eবং   
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 0 161 01610 Coffee, green কিফ (সবুজ) 0901.11 0127

 0162 01620 Tea leaves চােয়র পাতা 0902.20, 
.40 

0127

 0163 01630 Matê leaves সম-জাতীয় পাতা 0903 0127

  01631* Betal leaf পান পাতা  

 0164 01640 Cocoa beans েকােকা িব  1801 0127

 0165  Spice and aromatic crops, raw মশলা eবং সুগি  শ

(আ র) রূপা িরত হয়িন 

  

   01651 Pepper (Piper spp.), raw েগাল মিরচ (ক চা) 0904.11 0128

   01652 Chillies and peppers, dry 
(Capsicum spp., Pimenta), raw 

মিরচ eবং েগাল মিরচ, শুকনা 
(Capsicum spp., Pimenta), 
ক চা 

0904.20* 0128

 0165 01653 Nutmeg, mace, cardamoms, 
raw 

জায়ফল, জয় ী, eলািচ (ক চা) 0908.10*, 
.20*, .30* 

0128

   01654 Anise, badian, coriander, 
cumin, caraway, fennel and 
juniper berries, raw 

েমৗির, ধিনয়া, িজরা, শা-িজরা, সবুজগু  
িবেশষ (badian fennel), ক চা 

0909.10* 
.20*, .30* 

0128

   01655 Cinnamon (canella), raw দারুিচিন (badian), a ি য়াজাত 0906.11, 
.19 

0128

   01656 Cloves (whole stems), raw লব  (whole stems), a ি য়াজাত 0907.00* 0128

   01657 Ginger, raw আদা (ক চা) 0910.10* 0128

   01658 Vanilla, raw সু  uি দ িবেশষ (ক চা) 0905.00* 0128

   01659 Hop cones েমাচাকৃত ব , শ  1210 0128

 0166 01661* Onion, dry ি য়াজ, শুকনা  

  01662* Garlic, dry রসুন, শুকনা  

  01663* Turmeric, dry হলুদ, শুকনা  

  01664* Cassia leaf েতজপাতা  

  01665* Black cumin কািলিজরা  

  01666* Methi েমিথ  

  01667* Jayn coriander seed জােয়ন বীজ  

  01669* Other spices a া  মসলা  

  0169 01690 Stimulant, spices and 
aromatic crops, n.e.c. 

u ীিপত কের e জাতীয় মশলা eবং 
সুগি যু  শ  িবেশষ যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

0709.90*, 
0910.20.9

9 
1212.99* 

0128

017   Pulses (dried leguminous 
vegetables) 

ডাল (শুকেনা িশমেগা ীয় সবিজ)  

  0170  Pulses (dried leguminous 
vegetables) 

কলাi বা ডাল জাতীয় (শুকেনা িশম েগাeীয় 
সবিজ) 

 

   01701 Beans, dry িশম (শুকেনা) 0713.31- 
.39 

0111

   01702 Broad beans, dry বড় জােতর িশম (শুকেনা)  0713.50 0111
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   01703 Chick peas, dry হলুদ বেণ র্র েভাজয্ মটর দানা (শুকেনা) 
,েখসারী 

 0713.20 0111

   01704 Lentils, dry মসুির (শুকেনা) 0713.40 0111

   01705 Peas, dry মটর,শুকনা 0713.10 0111

  01706* Gram েছালা/বুট  

  01707* Green gram মুগ  

  01708* Black gram মাসকালাi  

   01709 Other pulses (pigeon pea, 
felon etc, Pulses), n.e.c. 

a া  ডাল (aড়হর, েফলন, ভৃিত) যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

0713.90 0111

018   Sugar crops িচিনর গুনাগুন স  শ    

 0180  Sugar crops িচিনর গুনাগুন স  শ   

   01801 Sugar beet সুগার িবট 1212.91 0113

   01802 Sugar cane আঁখ 1212.99* 0114

   01803 Sugar beet seeds সুগার িবট বীজ 1209.10 0113

   01809 Other sugar crops n.e.c. a া  িচিনর গুনাগুন স ণ র্  শ  যা a  
ে ণী ভূ  হয়িন 

1212.99 0125,
0129

019    Forage products, fibres, living 
plants, cut flowers and flower 
buds, unmanufactured 
tobacco, and natural rubber 

গবািদ পশুর খা , আশঁযু  শ , গােছর 
চারা, ফুল eবং ফুেলর কিল, ক চা তামাক 
eবং াকৃিতক রাবার 

  

 0191  Forage products, fodder গবািদ পশুর খা    

   01911 Maize for forage and silage া eবং e জােতর শ  (silage) যা 
পশু খা  িহসােব বহৃত হয় 

1214.90* 0119

   01912 Alfalfa for forage and silage গবািদ পশুর uি দ জাত খা  1214.90* 0119

   01913 Cereal straw, husks, 
unprepared, ground, pressed, 
or in the form of pellets 

খা  শে র তুষ, িস, েখাসা e জাতীয় পশু 
খা  যা সরাসির a তকৃত (বিটকা) ভােব 
া   

1213 0111

  01914* Dam grass, shama grass, 
nalkhegra, chawla grass 

ধাম ঘাস, ামা ঘাস, নল খাগড়া, চাoলা 
ঘাস 

 

   01919 Forage products, n.e.c. গবািদ পশুর খা , যা a  ে নীভূ  হয়িন 1214.90* 0119

 0192  Fibre crops আশযু  শ    

   01921 Cotton, whether or not ginned বীজ যু  বা বীজ মু  তুলা 5201 0116

   01922 Jute, kenaf, and other textile 
bast fibres, raw or retted, 
except flax, true hemp and 
ramie 

পাট, kenaf eবং a া  ব  িশ জাত 
ত  (কাচ ) aথবা retted, ( কৃত শন 
জাতীয় গাছ তীত) 

5303.10 0116

  01923* Kapok িশমুল তুলা  

  01924* Sun hemp শন পাট  

  01925* Mulbery তুতঁ গােছর পাতা  

   01929 Other fibre crops, raw, n.e.c. a া  ক চা আঁশ জাতীয় শ  যা a  
ে নীভূ  হয়িন 

5301.10,  
5302.10, 

5305.00* 

0116

 0193 01930 Plants and parts of plants 
used primarily in perfumery, 
in pharmacy, or for 
insecticidal, fungicidal or 

চারাগাছ eবং গােছর aংশ যা ঔষধ, সুগি , 
কীটনাশক o ছ াকনাশক, e জাতীয় কােজ 
াথিমক ভােব বহার েযা  

1211 
1302.11 

0128
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similar purposes 

 0194 01940 Beet seeds (excluding sugar 
beet seeds) and seeds of 
forage plants 

িমি  ােদর মূল/িশকড় িবিশ  গােছর বীজ 
(সুগার বীট বীজ িতত) o পশু খা  জাতীয় 
চারা গাছ 

1209.21 
- .29 

0119

  0195 01950 Natural rubber in primary 
forms or in plates, sheets or 
strip 

াথিমক aব ায় া  aথবা ে ট বা শীেট 
া  াকৃিতক রাবার 

4001.10, 
 .21-29 

0129 
0230

  0196   Living plants; cut flowers and 
flower buds; flower seeds 

জীব  চারাগাছ, ফুল o ফেলর কিল eবং 
ফুেলর বীজ 

   

   01961 Live plants; bulbs, tubers and 
roots; cuttings and slips; 
mushroom spawn 

জীব  চারাগাছ, ক , ক  জাতীয় 
মূল/িশকড়, eগুেলা কাটােনা,  মাশরুম 
জাতীয়  

0601 
0602 

0130

   01962 Cut flowers and flower buds 
including bouquets, wreaths, 
floral baskets and similar 
articles 

ফুল বা ফুেলর কিল েকেট পু বক, বা e 
জাতীয় বাে ট বানােনা সাম ী 

0603 0119

   01963 Flower seeds ফুেলর বীজ 1209.30 0119

  0197 01970 Unmanufactured tobacco a- ি য়াজাত তামাক, শুকনা 2401.10 0115

  0199 01990 Other raw vegetable 
materials, n.e.c. 

a া  ক চা সবিজ জাতীয় ািদ/uপকরণ  
যা a  ে নীভূ  হয়িন 

1212.99* 0119 
0129

Division 02   Live animals and animal 
products (excluding meat) 

জীব  াণী/জীবজ  eবং াণীর সাম ী 
মাংস তীত 

  

021   Live animals জীব  পশু/ াণী   

 0211    Bovine animals, live গরু o মিহষ (জীিবত)   

   02111 Cattle গরু 0102.10*, 
.90 

0141

   02112 Buffalo মিহষ 0102.10*, 
.90 

0141

  0212   Other ruminants a া  পশু   

   02121 Camels and camelids uট eবং camelids 0106.19*  0143

   02122 Sheep েভড়া 0104.10 0144

   02123 Goats ছাগল 0104.20 0144

   02129 Other ruminants, n.e.c. a া  জাবর কাটা াণী যা a  ে নী ্  
হয়িন 

0106.19* 0149, 
0170

  0213 02130 Horses and other equines েঘাড়া eবং equines (েঘাড়া জাতীয়) 0101 0142

  0214 02140 Swine / pigs শুকর 0103 0145

  0215  Poultry হ স-মুরিগ   

   02151 Chickens েমারগ/মুরিগ 0105.11, 
.94 

0146

   02152 Turkeys তুিকর্ মুরিগ 0105.12, 
.99* 

0146

   02153 Geese রাজ হ স 0105.19*, 
.99 

0146

   02154 Ducks হ স 0105.19*, 
.99 

0146

   02155 Guinea fowls েমারগ জাতীয় পািখ িবেশষ 0105.19*, 
.99 

0146
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  02156* Pigeon কবুতর  

  02157* Koil েকােয়ল  

  0219  Other live animals a া  জীব  াণী  

   02191 Rabbits and hares খরেগাশ eবং খরেগাশ জাতীয় 0106.19* 0149,
0170

   02192 Other mammals a া  পায়ী াণী 0106.11, 
.12, .19* 

0149 
0170

   02193 Ostriches and emus uটপািখ eবং eমু জাতীয় পািখ 0106.39* 0149

   02194 Other birds a া  পািখ সমূহ 0106.31,  
.32, .39* 

0149 
0170

   02195 Reptiles সরীসৃপ 0106.20 0149

  2196  Bees েমৗমািছ 0106.90* 0149

   02199 Other live animals, n.e.c. a া  জীব  াণী যা a  ে নীভূ  
হয়িন 

0106.90* 0149, 
0170

022    Raw milk তরল/ক চা দুধ   

 0221  Raw milk from bovine animals গরু-মিহেষর ক চা দুধ    

   02211 Raw milk of cattle গাভীর ক চা দুধ  0401.20*, 
.30* 

0141

   02212 Raw milk of buffalo মিহেষর কাচ  দুধ  0401.20*, 
.30* 

0141

 0229  Other raw milk a া  কাচ  দুধ   

   02291 Raw milk of sheep েভড়ার দুধ, ক চা   0401.20*, 
.30* 

0144

   02292 Raw milk of goats ছাগেলর দুধ, ক চা 0401.20*, 
.30* 

0144

   02293 Raw milk of camel uেটর দুধ, কাচ   0401.20*, 
.30* 

0143

   02299 Other raw milk n.e.c. a া  দুধ, ক চা যা a  ে নীভূ  হয়িন 0401.20*, 
.30 

0142,
0149

023    Eggs of hens or other birds in 
shell, fresh 

(েখাসা সহ তাজা) মুরিগর িডম, a া  
পািখর িডম 

   

  0231 02310 Hen eggs in shell, fresh মুরিগর িডম, তাজা (েখাসা সহ) 0407.00* 0146

  02311* Goose/Duck eggs in shell, 
fresh 

হ েসর িডম েখাসাসহ, টাটকা   

  0232 02320 Eggs from other birds in shell, 
fresh, n.e.c. 

a া  পািখর িডম, তাজা (েখাসা সহ) যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

0407.00* 0146,
0149

  0233 02330 Eggs for hatching তা িদেয় ফুটােনার জ  িডম 0407.00* 0146,
0149

024     Reproductive materials of 
animals 

াণী জ দােনর uপাদান সমূহ     

  0241  Semen শু     

   02411 Bovine semen ষাড় (গরু-মিহষ) জাতীয় াণীর শু  0511.10 0141

   02419 Semen, n.e.c. a া  শু  যা a  ে নীভূ  হয়িন 0511.99* 0144, 
0145, 
0149

 0 242 02420 Embryos  ণ, গভ র্ য্ বা া 0511.99* 0141, 
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0142

029     Other animal products a া  াণীজ ািদ   

  0291 02910 Natural honey  াকৃিতক মধু 0409 0149

  0292 02920 Snails, fresh, chilled, frozen, 
dried, salted or in brine, 
except sea snails 

শামুক, টাটকা, শুকেনা, লবনা , বরফজাত 
শামুক (সামুি ক শামুক তীত) 

0307.60 0149

  0293 02930 Edible products of animal 
origin n.e.c. 

াণী uৎস হেত, েভাজয্ প , যা a  
ে নীভূ  হয়িন 

0410 0149

  0294  Raw animal materials used in 
textiles 

ব খােত বহৃত পশুজাত কাচ মাল   

   02941 Shorn wool, greasy, including 
fleece-washed shorn wool 

ছাটাiকৃত, িপি ল, পির ার করা েভড়া 
জাতীয় াণীর েলামসহ 

5101.11 0144

   02942 Pulled wool, greasy, including 
fleece-washed pulled wool; 
coarse animal hair 

সংগৃিহত পশম, িপি ল, েডারা জাতীয় 
াণীর পির  সংগৃিহত পশমসহ,পশুর 
েমাটা েলাম 

5101.19, 
5102.20 

0144

   02943 Fine animal hair, not carded 
or combed 

াণীর uৎকৃ  েলাম, যা আচড়ােনা বা 
carded নয় 

5102.11, 
.19 

0141, 
0143, 
0144, 
0149, 
0170

   02944 Silk-worm cocoons suitable 
for reeling 

সুতার জ  uপেযাগী েরশমগুিট 5001 0149

  0295  Hides, skins and furskins, raw পশুর চামড়া o পশমযু  চামড়া (ক চা)   

   02951 Raw hides and skins of bovine 
animals 

ক চা গরু-মিহেষর চামড়া 4101.20*, 
.50*, .90* 

1010

   02952 Raw hides and skins of equine 
animals 

েঘাড়া জাতীয় পশুর ক চা চামড়া 4101.20*, 
.50*, .90* 

1010

   02953 Raw hides and skins of sheep 
or lambs 

েমষ বা েভড়ার ক চা চামড়া 4102 1010

   02954 Raw hides and skins of goats 
or kids 

ছাগল বা ছাগল ছানার ক চা চামড়া 4103.90* 1010

   02955 Raw furskins েলামযু  াণীর ক চা চামড়া 4301 1010

   02959 Raw skins of other animals a া  াণীর ক চা চামড়া 4103.20, 
.30, .90* 

1010

  0296 02960 Insect waxes and spermaceti, 
whether or not refined or 
coloured 

মািছর েমাম eবং েমাম জাতীয় যা 
পিরেশািধত বা aপিরেশািধত, রিঙন বা 
রিঙন নয় 

1521.90 1040

Division 03     Forestry and logging 
products 

বনজ eবং কােঠর গুিড়র uৎপ  প     

031   Wood in the rough স  সংগৃিহত কাঠ (আস  aব ায়)   

  0311 03110 Logs of coniferous wood ফল দায়ক গােছর কােঠর গুিড় (ফেলর 
গােছর গুিড়/কাঠ) 

4403.20 0210, 
0220

  0312 03120 Logs of non-coniferous wood ফল দায়ক নয় eমন গােছর কােঠর গুিড় 4403.41-
49 

.91-99 

0210, 
0220

  03121* Logs of shal (chitt.tick), segun, 
mehagoni 

শাল, েসগুন, েমহগিন গেছর কাঠ/গুিড়  

  03122* Other wood logs of non-
coinferous wood 

a া  ফল দায়ক নয় eমন গােছর 
গুিড়/কাঠ 
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  0313 03130 Fuel wood, in logs, in billets, in 
twigs, in faggots or in similar 
forms 

ালানী কাঠ, গুিড়, শাখা শাখা eবং e 
জাতীয় aব ায় ালানী কাঠ 

4401.10 0220

  03131* Dry leaf, skin of trees etc গােছর শুকনা পাতা, গােছর বাকল/ছাল 
ভৃিত 

 

032    Non-wood forest products কাঠ জাতীয় নয় eমন বনজ ািদ/প    

  0321  Natural gums and resins, 
gums-resins and oleoresins 

াকৃিতক গাম (আঠা) eবং resins (eক 
ধরেনর রাসায়িনক  যা বািন র্শ বা বািন র্শ 
জাতীয় প  ৈতরী হয়) 

  

   03211 Balata, gutta-percha, guayule, 
chicle and similar natural 
gums in primary forms or in 
plates, sheets or strip 

Balata, গােছর জমাট বাধা আঠা, 
guayule, চকেলট ৈতরীর মূল uপাদান 
eবং াথিমক aব ায় া  aথবা, 
plates, sheets, strip েথেক া  
আঠা 

4001.30 0230

   03219 Lac, resins, balsams, natural 
gums and other resins n.e.c. 

Lac, েরিসন, সুগি  গােছর িনজর্াস, 
াকৃিতক আঠা eবং েরিসন, যা a  
ে নীভূ  হয়িন 

1301.20, 
1301.90 

0230

  0322 03220 Natural cork, raw or simply 
prepared 

াকৃিতক ছালযু  বৃ , ক চা বা সাধারণ 
ভােব তকৃত 

4501.10 0230

  0323 03230 Wild edible products ব  েথেক uৎপ  প  যা ভ নীয়  0802.90* 0230

  0324  Parts of plants, without 
flowers or flower buds, and 
grasses, mosses and lichens, 
suitable for ornamental 
purposes 

গাছ পালার aংশ, ফুল, ফুেলর কিল ছাড়া, 
eবং ঘাস, ৈশবাল eবং ছ াক যা েসৗ য র্ 
বধেন র্র uপেযাগী 

  

   03241 Christmas trees ি মাস গাছ 0604.91* 0129

  03242* Bamboo ব শ  

  03243* Cane েবত  

  03244* Motha grass and other grass েমাথা eবং e জাতীয় ঘাস যা মাদুর, পািট 
eবং a া  আসবাব প  ৈতরীেত বহৃত 
হয় 

 

  03245* Hogla, date & plam tree leaf েহাগলা পাতা, েখজুর/ নািরেকল জাতীয় 
গােছর পাতা বা মাদুর যা a া  কােজ 
বহৃত হয় 

 

  03246* Medicinal plants roots leaf 
etc. 

ঔ িধ গাছ, পাতা-িশকড়, iতয্ািদ  

   03249 Other parts of plants, without 
flowers or flower buds, and 
grasses, mosses and lichens, 
suitable for ornamental 
purposes 

a া  চারাগােছর aংশ, ফুল, aথবা ফুেলর 
কিল, ঘাস, ৈশবাল eবং ছ াক যা েসৗ য র্ 
বধ র্েনর uপেযাগী 

0604.10, 
 .91*, .99 

0230

  0325 03250 Vegetable materials of a kind 
used primarily for plaiting or 
as stuffing or padding; raw 
vegetable materials of a kind 
used primarily for dyeing or 
tanning; vegetable products 
n.e.c. 

াথিমকভােব plaiting কােজ বহৃত 
সবিজ জাতীয় প  aথবা stuffing  বা 
padding কােজ বহৃত; ক চা সবিজ 
যা াথিমকভােব রং বা শুকােনা কােজ 
বহৃত প  যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 1401, 
1404.90 

0129

Division 04    Fish and other fishing 
products 

মাছ eবং মােছর a া     

041    Fishes, live, fresh or chilled জয্া  মাছ, টাটকা aথবা শীতিলকৃত   

  0411  Fish, live জয্া  মাছ   
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   04111 Ornamental fish েশাভা বধ র্ক মাছ 0301.10 0321, 
0322

   04119 Other live fish a া  জয্া  মাছ 0301.91-
99 

0311,
0312, 
0321,
0322

  0412 04120 Fish, fresh or chilled মাছ, তাজা, িহমািয়ত 0302.11-
69 

0311, 
0312, 
0321, 
0322

  04121* Fish, dry মাছ, শুকােনা (শুটিক মাছ)  

042    Crustaceans, not frozen; 
oysters; other molluscs and 
aquatic invertebrates, live, 
fresh or chilled 

ককড়া, িঝনুক a া  িঝনুক জাতীয় জলজ 
েমরুদ হীন াণী যা জয্া , টাটকা, aথবা 
শীতিলকৃত 

  

  0421 04210 Crustaceans, not frozen ককড়া eবং e জাতীয় াণী (িহমািয়ত নয়) 0306.21-
.29 

0311, 
0312, 
0322

  0422 04220 Oysters িঝনুক 0307 10 0311,
0321

  0429  Other molluscs and aquatic 
invertebrates, live, fresh or 
chilled 

a া  িঝনুক জাতীয় জলজ েমরূদ হীন 
াণী যা জীব , তাজা aথবা ঠা া 

   

   04291 Other molluscs, live, fresh or 
chilled 

a া  িঝনুক জাতীয় জলজ াণী যা জয্া , 
টাটকা বা ঠা া 

0307.21,.
31, 

.41, .51, 
.91* 

0311,
0312

   04299 Other aquatic invertebrates, 
live, fresh or chilled 

a া  জলজ েমরুদ হীন াণী যা টাটকা, 
জয্া  aথবা ঠা া 

0307.91* 0311, 
0312

043   Sweet water fish (inland fish) 
and sea fish (marine fish) 

িমঠা পািনর o সামুি ক মাছ  

 0431*  Inland fish (sweet water fish) িমঠা পািনর মাছ  

  04310* Hilsha, fresh or chilled iিলশ, টাটকা বা ঠা া  

  04311* Rui, Katla fresh or chilled র i, কাতলা, টাটকা বা ঠা া  

  04312* Boal, punghas, fresh or chilled েবায়াল, পাংগাশ, টাটকা বা ঠা া  

  04313* Prawn, fresh or chilled িচংিড়, টাটকা বা ঠা া  

  04314* Kai, magur, shingi, fresh, 
chilled or live 

কi, মাগুর, িশংিহ টাটকা বা জীব   

  04315* Other cat fish, fresh, chilled or 
live 

মাগুর জাতীয় মাছ, টাটকা, ঠা া বা জীব   

  04319* Other fishes, fresh or chilled a া  মাছ, টাটকা বা ঠা া  

 0432*  Sea fish, live, fresh, chilled সামুি ক মাছ, জীব , টাটকা, ঠা া  

  04320* Koral, fresh, chilled কুরাল মাছ, টাটকা, ঠা া  

  04321* Laitta, fresh, chilled  েলiটা মাছ, টাটকা, ঠা া  

  04322* Other sea fishes, fresh, chilled a া  সামুি ক মাছ, টাটকা, ঠা া  

049    Other aquatic plants and 
animals 

a া  জলজ াণী eবং গাছ   

  0491 04910 Coral and similar products, 
shells of molluscs, 
crustaceans or echinoderms 

শ  আবরণযু  িঝনুক, বাল eবং e 
জাতীয় , কা ড়া aথবা সামুি ক াণী 

 0508 0311
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and cuttle-bone echinoderms eবং cuttle-
bone. 

  0492 04920 Natural sponges of aquatic 
animal origin 

েছাট েছাট িছ যু  জলজ সামুি ক াণী 0511, 99* 0311

 0493 04930 Seaweeds and other algae, 
fresh, frozen or dried, 
whether or not ground 

সামুি ক আগাছা eবং a া  ৈশবাল, যা 
টাটকা, শুকেনা aথবা বরফ জাত যা 
সংরি ত বা াকৃিতক ভােব া  

1212, 20 0311, 
0321

Section 1   Ores and minerals; electricity, 
gas and water 

আঁকিরক eবং খিনজ পদাথ র্; িবদুয্ৎ, াস 
eবং পািন  

  

Division 11    Coal and lignite; peat কয়লা eবং পাথুের কয়লা,পীট     

110     Coal and lignite; peat কয়লা eবং পাথুের কয়লা, পীট    

  01101 11010 Coal, not agglomerated eকি ভূ  নয়, eমন কয়লা 2701. 11, 
.12 , .19  

0510

  01102 11020 Briquettes and similar solid 
fuels manufactured from coal 

কয়লা গুড়া eবং e জাতীয় কিঠন ালানী যা 
কয়লা েথেক ত 

 2701. 20 1920

  1103 11030 Lignite, not agglomerated eকি ভূ  নয় eমন পাথুের কয়লা 2702.10 0520

  1104 11040 Lignite, agglomerated eকি ভূ  পাথুের কয়লা 2702.20 1920

  1105 11050 Peat িপট কয়লা 2703 0892

Division 12    Crude petroleum and natural 
gas 

aপিরেশািধত েপে ািলয়াম eবং াকৃিতক 
াস  

  

120    Crude petroleum and natural 
gas 

aেশািধত েপে ািলয়াম eবং াকৃিতক াস   

  1201 12010 Petroleum oils and oils 
obtained from bituminous 
minerals, crude 

েপে ািলয়াম জাত েতল eবং পীচ জাতীয় 
খিনজ পদাথ র্ যার েথেক া  েতল যা 
aপিরেশািধত 

2709 0610

  1202 12020 Natural gas, liquefied or in 
the gaseous state 

তরল eবং ািসয় aব ায় াকৃিতক াস 2711.11, 
.21 

0620

  1203 12030 Bituminous or oil shale and 
tar sands 

পীচজাত aথবা পাথুের েতল eবং বালুযু  
আলকাতরা 

2714.10 0610

Division 13     Uranium and thorium ores 
and concentrates 

iuেরিনয়াম eবং থিরয়াম আঁকিরক eবং 
eেদর ঘনীভূত  

  

130    Uranium and thorium ores 
and concentrates 

iuেরিনয়াম eবং থিরয়াম আঁকিরক  eবং  
eেদর ঘনীভূত পদাথ র্  

  

  1300 13000 Uranium and thorium ores 
and concentrates 

iuেরিনয়াম, েথিরয়াম, আঁকিরক  eবং ঘন 
ব      

2612 0721

Division 14     Metal ores ধাতব আঁকিরক   

141    Iron ores and concentrates, 
other than roasted iron 
pyrites 

েলাহার আঁকিরক eবং eর ঘনীভূত, েরাে ড 
েলাহা পাiেরটস তীত 

  

  1410 14100 Iron ores and concentrates, 
other than roasted iron 
pyrites 

েলাহা আঁকিরক eবং ঘনীভূত, েরাে ড 
েলাহার পাiেরট তীত 

2601.11, 
.12 

0710

142    Non-ferrous metal ores and 
concentrates (other than 
uranium or thorium ores and 
concentrates) 

aেলৗহজাত ধাতব আঁকিরক eবং ঘনীভূত 
(iuেরিনয়াম বা থেরািনয়াম আঁকিরক eবং 
তােদর ঘনীভূত প  তীত)  

  

  1421 14210 Copper, ores and 
concentrates 

তামা, আঁকিরক eবং eকি করন/ঘিনভূত 2603 0729
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  1422 14220 Nickel ores and concentrates িনেকল আঁকিরক eবং eকি করন/ঘিনভূত 2604 0729

   1423 14230 Aluminium ores and 
concentrates 

eয্ালুিমিনয়াম আঁকিরক eবং eকি করন 2606 0729

  1424 14240 Precious metal ores and 
concentrates 

মূ বান ধাতব আঁকিরক eবং 
eকি করন/ঘিনভূত 

2616 0729

  1429 14290 Other non-ferrous metal ores 
and concentrates (other than 
uranium or thorium ores and 
concentrates) 

a া  a-েলাহা জাতীয় ধাতব, eকি করন 
eবং ঘনীভূত ব  (iuেরিনয়াম, েথািময়াম 
আঁকিরক eবং eকি করন/ঘিনভূত 

2602, 
2605, 
2607- 
2611, 
2613- 
2615, 
2617 

0729

Division 15     Stone, sand and clay পাথর, বািল eবং মািট     

151    Monumental or building stone িত  বা a ািলকায় বহৃত পাথর    

  1511 15110 Slate ে ট  2514 0810

  1512 15120 Marble and other calcareous 
monumental or building stone

মােব র্ল পাথর eবং a া  কয্ালকয্ারাস 
িত   aথবা িবি ং পাথর 

2515 0810

  1513 15130 Granite, sandstone and other 
monumental or building stone

ানাiট, বািলর পাথর eবং a া  িত 
 aথবা িবি ং ৈতিরর পাথর  

2506.20,  
2516 

0810

152    Gypsum; anhydrite; limestone 
flux; limestone and other 
calcareous stone, of a kind 
used for the manufacture of 
lime or cement 

িজপসাম, eনহাiে ট, চুনাপাথর eবং 
a া  কয্ালেকরাস পাথর যাহা িসেম  
ৈতরী o চুন ৈতরীেত বহৃত 

  

  1520 15200 Gypsum; anhydrite; limestone 
flux; limestone and other 
calcareous stone, of a kind 
used for the manufacture of 
lime or cement 

িজপসাম, eনহাi াiট চুনাপাথর eবং 
a া  কয্ালেকরাস পাথর যাহা িসেম  o 
চুন ৈতরীেত বহৃত হয়   

2520.10,  
2521 

0810

153    Sands, pebbles, gravel, broken 
or crushed stone, natural 
bitumen and asphalt 

বািল, নূিড়, ভ র পাথর aথবা াকৃিতক 
িবটুিমন eবং আলকাতরার মত কােলা পদাথ র্ 
িবেশষ 

  

  1531 15310 Natural sands াকৃিতক বািল 2505 0810

  15311* Constrtuction sand,natural, 
sylhet sand 

িনম র্াণ কােজ বহৃত বালু, িসেলেটর লাল 
বালু 

 

  15312* Earth filling sand (vitibalu) ভরাট কােজ বহৃত বালু (িভিট বালু)  

  1532 15320 Pebbles, gravel, broken or 
crushed stone, macadam; 
granules, chippings and 
powder of stone 

পাথর, েছাট পাথর iট, ভাংগা বা চূন র্ করা 
পাথর, চূন র্কৃত পাথেরর পাuডার 

2517.10,  
.20, .41, 

.49 

0810

  15321* Natural Nuri stone াকৃিতক নুিড় পাথর  

  15322* Lime stone চুনা পাথর (িসেম  ৈতরীর জ  চুনা পাথর 
পুিড়েয় েয পদাথ র্ পাoয়া যায়) 

 

  1533 15330 Bitumen and asphalt, natural; 
asphaltites and asphaltic rock 

িবটুিমন, আলকাতরার মত কাল পদাথ র্, রা া 
আ রণ করার জ  াকৃিতক পদাথ র্  

2710.90 0899

154    Clays কাদা মািট   

  1540 15400 Clays কাদা মািট (সাদা মািট) 2507, 
2508 

0810

  15401* Clay, not white (used for brick 
& poltery) 

কাদা মািট, সাদা নয় (iট বা মািটর  
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িজিনসপ  ৈতরীেত বহৃত) 

Division 16     Other minerals a া  খিনজ পদাথ র্   

161    Chemical and fertilizer 
minerals 

রাসায়িনক eবং সারজাতীয় খিনজ ািদ   

  1611 16110 Natural calcium phosphates, 
natural aluminium calcium 
phosphates and phosphatic 
chalk 

াকৃিতক কয্ালিশয়াম ফসেফট, াকৃিতক 
eলুিমিনয়াম কয্ালিশয়াম ফসেফট eবং 
ফসেফিটক চক  

2510 0891

  1612 16120 Unroasted iron pyrites aেশািধত েলাহাজাত পাiেরট (তাপ িবহীন) 2502 0891

  1619 16190 Other chemical minerals a া  রাসায়িনক খিনজ ািদ 2511, 
2528, 

2529.21, 
.22, 

2530.20, 
.90 

0891

162    Salt and pure sodium 
chloride; sea water 

লবন eবং  িবশু  েসািডয়াম ে ারাiড, 
সমুে র পািন 

  

  1620 16200 Salt and pure sodium 
chloride; sea water 

লবণ, িবশু ,েসািডয়াম ে ারাiড, সামুি ক 
পািন 

2501 0893

163    Precious and semi-precious 
stones; pumice stone; emery; 
natural abrasives; other 
minerals 

aিত মূ বান, আধা-aিত মূ বান পাথর, 
ঝ মা পাথর , পিলেশর কােজ বহৃত ধাতব 
গুড়া, মসৃন করার জ  াকৃিতক কিঠন 
পদাথ র্, a া  খিনজ ািদ 

  

  1631 16310 Precious stones (including 
diamonds, but not industrial 
diamonds) and semi-precious 
stones, unworked or simply 
sawn or roughly shaped 

ডায়ম  সহ aিতমূ বান পাথর (িশ জাত 
ডায়ম  নয়) eবং আধা- aিতমূ বান পাথর 
যাহােত েকান কাজ করা হয় নাi aথবা 
করাত িদেয় আকার বা নমুনা করা হেয়েছ 

7102.10, 
.31, 

7103.10 

0899

  1632 16320 Industrial diamonds, 
unworked or simply sawn, 
cleaved or bruted; pumice 
stone; emery; natural 
corundum, natural garnet and 
other natural abrasives 

িশ জাত ডায়ম  যাহা সামা  করাত িদেয় 
কাটা বা নমুনা করা নয় ঝামা পাথর, 
পিলেশর কােজ বহৃত ধাতব, াকৃিতক 
uপর  বা পাথর eবং a া  পাথর যাহা 
মসৃন করার কােজ বহৃত হয় 

2513,  
7102.21 

0899

  1633 16330 Chalk and dolomite চুনাপাথর eবং েচ া র খ  2509, 
2518.10 

0810

  1639 16390 Other minerals n.e.c. a া  খিনজ পদাথ র্ যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

2504, 
2506.10, 

2512, 
2519,  
2524, 

2525.10, 
.20, 2526, 

2529. 
10, .30, 

2530.10 

0899

Division 17     Electricity, town gas, steam 
and hot water 

িবদুয্ৎ, শহেরর াস, বা ীয় eবং গরম 
পািন 

  

171    Electrical energy  ৈবদুয্িতক শি    

 1710 17100 Electrical energy  ৈবদুয্িতক শি  2716 3510

172    Coal gas, water gas, producer 
gas and similar gases, other 
than petroleum gases and 
other gaseous hydrocarbons 

কয়লা েথেক uৎপ  াস , পািন েথেক 
uৎপ  াস, uৎপািদত াস eবং eকi 
জাতীয় াস সমূহ (েপে ািলয়াম েথেক 
uৎপ  াস o হাiে া কাব র্ন েথেক uৎপ  
াস তীত) 
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  1720 17200 Coal gas, water gas, producer 
gas and similar gases, other 
than petroleum gases and 
other gaseous hydrocarbons 

কয়লা o পািন হেত uৎপ  াস, uৎপািদত 
াস eবং eকi জাতীয় াস সমূহ 

(েপে ািলয়াম েথেক uৎপ  াস o হাiে া 
কাব র্ন াস তীত) 

2705 3520

173    Steam and hot water বা  o গরম পািন   

  1730 17300 Steam and hot water বা ীয় o গরম পািন 2201.90* 3530

174    Ice and snow বরফ o তুষার  

  1740 17400 Ice and snow বরফ o  তুষার 2201.90* 3530

Division 18     Natural water াকৃিতক পািন   

 180   Natural water াকৃিতক পািন    

  1800 18000 Natural water  াকৃিতক পািন  2201.90* 3600

Section 2   Food products, beverages and 
tobacco; textiles, apparel and 
leather products 

খা  সাম ী, পানীয় eবং তামাক, কাপড়, 
েপাষাক eবং চামড়ার ািদ 

  

Division 21    Meat, fish, fruit, vegetables, 
oils and fats 

মাংস, মাছ, ফল, শাক-সবিজ, ৈতল eবং 
চিব র্ জাতীয়   

  

 211    Meat and meat products মাংস eবং মাংেসর প ািদ   

  2111  Meat of mammals, fresh or 
chilled 

পািয় াণীর মাংস, তাজা aথবা ঠা া   

   21111 Meat of cattle, fresh or chilled গরুর মাংস তাজা aথবা ঠা া  0201.10*, 
.20*, .30* 

1010

   21112 Meat of buffalo, fresh or 
chilled 

মিহেষর মাংস, তাজা aথবা ঠা া 0201.10*, 
.20*, .30* 

1010

   21113 Meat of pigs, fresh or chilled শুকুের মাংস, তাজা aথবা ঠা া 0203.11-
.19 

1010

   21114 Meat of rabbits and hares, 
fresh or chilled 

েখারেগােশর মাংস, টাটকা aথবা ঠা া 0208.10* 1010

   21115 Meat of sheep, fresh or chilled েভড়ার মাংস, টাটকা aথবা ঠা া 0204.10 -
.23 

1010

   21116 Meat of goat, fresh or chilled ছাগেলর মাংস, টাটকা/ঠা া 0204.50* 1010

   21117 Meat of camels and camelids, 
fresh or chilled 

uেটর মাংস, তাজা বা ঠা া  0208.90* 1010

   21118 Meat of horses and other 
equines, fresh or chilled 

েঘাটক-েঘাটিকর মাংস eবং e জাতীয় 
াণীর মাংস, তাজা বা ঠা া 

 0205.00* 1010

   21119 Other meat of mammals, fresh 
or chilled 

a া  পািয় াণীর মাংস, টাটকা বা 
িহমািয়ত 

 0208.40*,  
.90* 

1010

 2112  Meat of poultry, fresh or 
chilled 

হ স-মুরিগর মাংস, তাজা বা িহমািয়ত    

   21121 Meat of chickens, fresh or 
chilled 

মুরিগর মাংস, তাজা বা ঠা া 0207.11, 
.13* 

1010

   21122 Meat of ducks, fresh or chilled হ েসর মাংস, তাজা বা ঠা া 0207.32*, 
.35*  

1010

   21123 Meat of geese, fresh or chilled রাজহ েসর মাংস, তাজা বা ঠা া 0207.32*, 
.35 

1010

   21124 Meat of turkeys, fresh or 
chilled 

তুিকর্ বা বড় মুরিগর মাংস, তাজা বা ঠা া 0207.24, 
.26* 

1010

   21125 Meat of guinea fowl, fresh or 
chilled 

েমারগ জাতীয় পািখর মাংস, তাজা বা ঠা া 0207.32*, 
.35* 

1010
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  21126* Meat of pigeon, fresh or 
chilled 

কবুতেরর মাংস, টাটকা aথবা ঠা া  

  21127* Meat of crane, fresh or chilled বেকর মাংস, টাটকা aথবা ঠা া  

  21128* Meat of cuckoo, fresh or 
chilled 

েকােয়েলর মাংস, টাটকা aথবা ঠা া  

  21129* Meat of other birds, fresh or 
chilled 

a া  পািখর মাংস, টাটকা aথবা ঠা া  

  2113  Meat of mammals, frozen পািয় াণীর মাংস, িহমািয়ত   

  21130* Meat of deer, frozen হিরেণর মাংস, িহমািয়ত  

   21131 Meat of cattle, frozen গরুর মাংস, িহমািয়ত 0202.10*,  
.20*, .30*  

1010

   21132 Meat of buffalo, frozen মিহেষর মাংস, িহমািয়ত 0202.10*,  
.20*, .30*  

1010

   21133 Meat of pigs, frozen শুকেরর মাংস, িহমািয়ত 0203.21. 
.22,.29 

1010

   21134 Meat of rabbits and hares, 
frozen 

খরেগােশর মাংস, িহমািয়ত 0208.10*  1010

   21135 Meat of sheep, frozen েভড়ার মাংস, িহমািয়ত 0204.30 -
.43 

1010

   21136 Meat of goat, frozen ছাগেলর মাংস, িহমািয়ত 0204.50* 1010

   21137 Meat of camels and camelids, 
frozen 

uট o uটছানার মাংস, িহমািয়ত 0208.90* 1010

   21138 Meat of horses and other 
equines, frozen 

েঘাড়া o েঘাড়া জাতীয় াণীর মাংস, 
িহমািয়ত 

0205.00* 1010

   21139 Other meat of mammals, 
frozen 

a া  পায়ী  াণীর মাংস, িহমািয়ত 0208.40*, 
.90* 

1010

 2114    Meat of poultry, frozen হ স-মুরগীর মাংস, িহমািয়ত   

   21141 Meat of chickens, frozen মুরগীর মাংস, িহমািয়ত 0207.12, 
.14* 

1010

   21142 Meat of ducks, frozen পািত হ েসর মাংস, িহমািয়ত 0207.33*, 
.36* 

1010

   21143 Meat of geese, frozen রাজহ েসর মাংস, িহমািয়ত 0207.33*, 
.36* 

1010

   21144 Meat of turkeys, frozen তুিকর্ েমারেগর মাংস, িহমািযত 0207.25, 
.27* 

1010

   21145 Meat of guinea fowl, frozen িগিন জােতর েমারগ-মুরগীর মাংস, িহমািয়ত 0207.33*, 
36* 

1010

  21146* Meat of pigeon, frozen কবুতেরর মাংস, িহমািয়ত  

  21147* Meat of crane, frozen বেকর মাংস, িহমািয়ত  

  21148* Meat of cuckoo, frozen েকােয়েলর মাংস, িহমািয়ত  

  21149* Meat of other birds, frozen a া  পািখর মাংস, িহমািয়ত  

 2115  Edible offal of mammals, 
fresh, chilled or frozen 

পায়ী াণীর মাংস a া  ভ ণীয় 
uি  aংশ, টাটকা বা ঠা া বা িহমািয়ত 

  

   21151 Edible offal of cattle, fresh, 
chilled or frozen (gut, bone, 
etc) 

গরুর ভ ণীয় uি  aংশ টাটকা, ঠা া বা 
িহমািয়ত 

0206.10*, 
.21*, .22*, 

.29*,  
504.00* 

1010

   21152 Edible offal of buffalo, fresh, মিহেষর ভ ণীয় uি , টাটকা, ঠা া বা 0206.10*,. 1010
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chilled or frozen (gut) িহমািয়ত 21*, .22*, 
.29*, 

504.00* 

   21153 Edible offal of pigs, fresh, 
chilled or frozen 

শুকেরর ভ ণীয় uি  aংশ, টাটকা, ঠা া 
বা িহমািয়ত 

 0206.30, 
.41, .49, 

0504.00* 

1010

   21155 Edible offal of sheep, fresh, 
chilled or frozen 

েভড়ার ভ ণীয় uি  aংশ, টাটকা, ঠা া 
বা িহমািয়ত 

0206.80*, 
.90*, 

0504.00*  

1010

   21156 Edible offal of goat, fresh, 
chilled or frozen 

ছাগেলর মাংস ভ নীয় uি  aংশ, টাটকা, 
ঠা া বা িহমািয়ত 

0206.80*, 
.90*, 

0504.00* 

1010

  21157* Edible offal of horses and 
other equines fresh, chilled or 
frozen 

েঘাড়া জাতীয় াণীর ভ ণীয় uি  aংশ, 
টাটকা, ঠা া বা িহমািয়ত 

 

  21158* Edible offal of camel, fresh 
chilled or frozen 

uেটর ভ ণীয় uি  aংশ, টাটকা, ঠা া বা 
িহমািয়ত। 

 

   21159 Edible offal of mammals, 
fresh, chilled or frozen, n.e.c. 

a া  পায়ী াণীর ণীয় uি  aংশ, 
টাটকা, ঠা া বা িহমািয়ত  (a  
aে নীভূ ) 

0206.80*, 
.90*, 

0208.10*, 
.30,  

.40*, .90*  

1010

  2116 21160 Edible offal of poultry, fresh, 
chilled or frozen 

হ স-মুরগীর ভ নীয় uি  aংশ, টাটকা, 
ঠা া বা িহমািয়ত 

 0207.13*, 
.14*, .26*, 
.27*, .34, 
.35*, .36* 

1010

  21161* Edible offal of fowl, fresh, 
chilled or frozen 

পািখর ভ ণীয় uি  aংশ, টাটাকা, ঠা া 
বা িহমািয়ত 

 

  2117  Preserves and preparations of 
meat, meat offal or blood 

মাংস, uি  মাংস aথবা র  সংর ণ o 
তকরণ  

  

   21171 Pig meat, cuts, salted, dried or 
smoked (bacon and ham) 

শুকেরর মাংস, খ কৃত, লবণ েমশােনা, 
শুকেনা বা ধুমািয়ত   ( , পা র্েদশ o uরুর 
মাংস) 

0210.11 -
.19 

1010

   21172 Bovine meat, salted, dried or 
smoked 

গরু/মিহেষর মাংস, লবনযু , শুকেনা বা 
ধুমািয়ত 

0210.20 1010

   21173 Other meat and edible meat 
offal, salted, in brine, dried or 
smoked; edible flours and 
meals of meat or meat offal 

a া  মাংস o ভ ণীয় uি  মাংস 
লবনা , পািনেত েভজােনা, শুকেনা aথবা 
ধুমািয়ত। মাংস aথবা uি  মাংেসর 
ভ ণীয় ময়দা o খা  

0210.91 -
.99 

1010

   21174 Sausages and similar 
products of meat, offal or 
blood 

মাংস, uি  aংশ o রে র সস eবং e 
জাতীয়  

1601.00* 1010

   21175 Extracts and juices of meat, 
fish, crustaceans, molluscs or 
other aquatic invertebrates 

মাংস, মাছ, িচংিড়, িঝনুক, শামুক o 
a া  aেমরুদ ী জলজ াণীর িনয র্াস o 
জুস/পানীয় 

1603 1079

   21176 Prepared dishes and meals 
based on meat 

মাংস হেত তকৃত খাবার 1601.00*, 
1602.20*,  
.31*, .32*,  
.39*, .41*, 
.42*, .49*, 
.50*, .90* 

1010

  21177* Small/micro pieces of meat or 
meat offal (kima) 

মাংস বা ভ নীয় aংেশর িকমা যা িবিভ  
খাবার ৈতরীেত বহৃত হয় 

 

   21179 Other prepared or preserved a া  তকৃত aথবা সংরি ত মাংস,  1602.20*, 1010
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meat, meat offal or blood uি  মাংস aথবা র  .31*, .32*, 
.39*, .41*, 
.42*, .49*, 
.50*, .90* 

  2118 21180 Flours, meals and pellets of 
meat or meat offal, inedible; 
greaves 

মাংেসর aথবা মাংেসর ভ নীয় aংেশর 
ময়দা, খাবার aথবা uি  যা aভ নীয় 

2301.10 1010

  2119 21190 Other meat and edible offal, 
fresh, chilled or frozen 

a া  মাংস eবং ভ ণীয় uি  aংশ, 
ঠা া aথবা িহমািয়ত 

0208.50, 
.90* 

1010

212    Prepared and preserved fish, 
crustaceans, molluscs and 
other aquatic invertebrates 

তকৃত eবং সংরি ত মাছ, িচংিড়, 
িঝনুক, শামুক o a া  aেমরুদ ী জলজ 
াণী 

  

  2121 21210 Fish, frozen (excluding fish 
fillets and fish meat) 

মাছ, িহমািয়ত (মােছর ম  o মােছর মাংস 
িতত) 

0303.11 -
.79 

1020

  2122  Fish fillets and meat; fish 
livers and roes 

মােছর ম  eবং মাংস, মােছর যকৃত o িডম   

   21221 Fish fillets and fish meat 
(whether or not minced), fresh 
or chilled 

মােছর ম  (ক টা ছাড়ান) o মােছর মাংস, 
টাটকা aথবা ঠা া (সখ  aথবা aখ ) 

0304.11, 
.12, .19 

1020

   21222 Fish fillets, frozen ক টা ছাড়ােনা মােছর টুকরা, িহমািয়ত 0304.21, 
.22, 29 

1020

   21223 Fish meat, whether or not 
minced, frozen 

মােছর মাংস, সখ  বা aখ , িহমািয়ত 0304.91, 
.92, .99 

1020

   21224 Fish fillets, dried, salted or in 
brine, but not smoked 

ক টা ছাড়ােনা মােছর টুকরা, শুকেনা, লবণ 
েমশােনা, aতয্ািধক লবণা  জেল েভজােনা 
িক  ধুমািয়ত নয় 

0305.30 1020

   21225 Fish livers and roes, fresh or 
chilled 

মােছর যকৃত o িডম, টাটকা o ঠা া 0302.70  1020

   21226 Fish livers and roes, frozen মােছর যকৃত eবং িডম, িহমািয়ত 0303.80 1020

   21227 Fish livers and roes dried, 
smoked, salted or in brine 

মােছর যকৃত o িডম, শুকেনা, ধুমািয়ত লবণ 
েমশােনা o aতয্ািধক লবণ জেল েভজােনা 

0305.20  1020

  21229* Fish heads, fresh, chilled and 
salted 

মােছর মাথা, টাটকা, ঠা া বা লবনা   

  2123  Fish, dried, whether or not 
salted, or in brine; smoked 
incl. fillets; edible fish meal 

মাছ, শুকেনা, লবনা  aথবা aলবনা  
aথবা aতয্ািধক লবনা  জেল েভজােনা, 
ধুমািয়ত ক টা ছাড়ােনা: মাছ জাতীয় ভ নীয় 
খাবার 

  

   21231 Fish, dried, but not smoked; 
salted, but not dried or 
smoked; or in brine 

মাছ, শুকেনা িক  ধুমািয়ত নয়; লবনা  
িক  শুকেনা বা ধুমািয়ত নয়; aথবা 
aতয্ািধক লবণ জেল েভজােনা 

0305.51 -
.69 

1020

   21232 Fish including fillets, smoked মাছ, ক টা ছাড়ােনা মাছ, ধুমািয়ত 0305.41 -
.49 

1020

   21233 Edible fish meal ভ ণীয় মাছ জাতীয় খাবার 0305.10 1020

  2124  Fish, otherwise prepared or 
preserved; caviar and caviar 
substitutes 

মাছ a ভােব তকৃত বা সংরি ত ; 
েনানাপািন বা চাটিনযু  সামুি ক মােছর 
িডম বা eর স রক 

  

   21241 Prepared dishes and meals 
based on fish, molluscs and 
crustaceans 

মাছ, শামুক o িঝনুক সমৃ  তকৃত খা  1604.20*, 
1605.10*, 
.20*, .30*, 
.40*, .90* 

1075

   21242 Fish, otherwise prepared or 
preserved 

মাছ, a ভােব তকৃত বা সংরি ত 1604.11 — 
.19, .20* 

1020
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   21243 Caviar and caviar substitutes েনানাপািন বা চাটিনযু  সামুি ক মােছর 
িডম বা eর পিরপূরক 

1604.30 1020

  2125 21250 Crustaceans, frozen িঝনুক, ককড়া, িহমািয়ত 0306.11 -
.19 

1020

  2126  Molluscs and other aquatic 
invertebrates, frozen, dried, 
salted or in brine 

শামুক o a া  জলজ aেমরুদ ী াণী, 
িহমািয়ত, শুকেনা, লবন েমশােনা aথবা 
aতয্ািধক লবণ পািনেত েভজােনা  

  

   21261 Molluscs, frozen, dried, salted 
or in brine 

শামুক, িহমািয়ত, শুকেনা, লবণ েমশােনা বা 
aতয্ািধক লবণ পািনেত েভজােনা 

0307.29, 
.39, .49, 

.59, .99* 

1020

   21269 Other aquatic invertebrates, 
frozen, dried, salted or in 
brine 

a া  জলজ aেমরুদ ী াণী, িহমািয়ত, 
শুকেনা, লবন েমশােনা aথবা aতয্ািধক 
লবণ পািনেত েভজােনা 

0307.99* 1020

  2127 21270 Crustaceans, otherwise 
prepared or preserved 

িঝনুক, ককড়া a ভােব তকৃত বা 
সংরি ত 

1605.10*, 
.20*, .30*, 

.40* 

1020

  2128 21280 Molluscs and other aquatic 
invertebrates, otherwise 
prepared or preserved 

শামুক eবং a  aেমরুদ ী জলজ াণী 
a ভােব তকৃত aথবা সংরি ত 

1605.90* 1020

  2129  Flours, meals and pellets, 
inedible, and other products 
n.e.c., of fish or of 
crustaceans, molluscs or other 
aquatic invertebrates; dead 
fish, crustaceans, molluscs or 
other aquatic invertebrates 
unfit for human consumption 

মাছ, িঝনুক, ককড়া, শামুক িকংবা a া  
aেমরুদ ী জলজ াণীর ময়দা, খাবার eবং 
ম , ভ ণীয় নয় o a া   (a  
aে ণীভূ ),  মৃত মাছ, ককড়া, শামুক বা 
a  aেমরুদ ী জলজ াণী যা মানুেষর 
েভােগর aেযা  

  

   21291 Flours, meals and pellets, 
inedible, of fish, crustaceans, 
molluscs or other aquatic 
invertebrates 

মাছ, ককড়া, শামুক বা a  aেমরুদ ী 
জলজ াণীর aভ নীয় ময়দা, খাবার eবং 
ম  

2301.20 1020

   21299 Products n.e.c. of fish, 
crustaceans, molluscs or other 
aquatic invertebrates; dead 
fish, crustaceans, molluscs or 
other aquatic invertebrates 
unfit for human consumption 

মৃত মাছ, ককড়া, শামুক বা a  aেমরুদ ী 
জলজ াণীর  ািদ (যা মানুেষর েভােগর 
aেযা ) যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

0511.90 1020

213    Prepared and preserved 
vegetables, pulses and 
potatoes 

তকৃত o সংরি ত শাক-সবিজ , ডাল o 
আলু 

  

  2131  Frozen vegetables, pulses and 
potatoes 

িহমািয়ত শাক-সবিজ, ডাল o আলু   

   21311 Beans, frozen শীম, িহমািয়ত 0710.22 1030

   21312 Peas, frozen মটর, িহমািয়ত 0710.21 1030

   21313 Potatoes, frozen আলু, িহমািয়ত 0710.10 1030

  21314 Carrot, frozen গাজর, িহমািয়ত  1030

  21315 Tomato, frozen টেমেটা, িহমািয়ত  1030

  21316 Green chilly, frozen ক চা মিরচ, িহমািয়ত  1030

  21317 Cucumber, frozen শশা, িহমািয়ত  1030

   21319 Other vegetables and pulses, 
frozen 

a া  শাক-সবি  o ডাল, িহমািয়ত 0710.29 -
.90 

1030

  21322 Carrot, Juice গাজেরর রস (জুস)  



112 

 

Group Class Sub-class Description English Description Bangla Corresponding
HS-  

2007 
BSIC-
2009 

  21398 Pulses, packing ােকটজাতকৃত ডাল  

  2132  Vegetable juices শাক-সবিজর জুস (রস)   

   21321 Tomato juice টেমেটার জুস (রস) 2009.50 1030

  21322 Juice of dates tree েখজুর গােছর রস  

  31323 Juice of palm tree তাল গােছর রস  

  31324 Juice of sugarcane i র রস  

   21329 Other vegetable juices a া  শাক-সবিজর জুস (রস) 2009.80*, 
.90  

1030

   2133 21330 Vegetables provisionally 
preserved 

শাক-সবিজ সামিয়কভােব সংরি ত 0711 1030

  2134 21340 Vegetables, pulses and 
potatoes, preserved by 
vinegar or acetic acid 

শাক-সবিজ, ডাল o আলু, িসরকা aথবা 
eিসিটক eিসড ারা সংরি ত 

2001.10, 
.90* 

1030

  2139  Other prepared and 
preserved vegetables, pulses 
and potatoes 

a া  তকৃত o সংরি ত শাক-সবিজ, 
ডাল o আলু 

  

   21391 Prepared dishes and meals 
based on vegetables, pulses 
and potatoes 

শাক-সবিজ, ডাল o আলু হেত তকৃত 
খা  

2004.90* 1075

   21392 Flour, meal, powder, flakes, 
granules and pellets of 
potatoes 

আলুর ময়দা, শ  চূণ র্, পাuডার, পাতলা 
কের কাটা আলু, েছাট দানাদার eবং টুকরা 

1105 1030

   21393 Dried vegetables শুকনা শাক-সবিজ 0712 1030

   21394 Potatoes, otherwise prepared 
or preserved 

আলু , a  প িতেত ি য়াজাতকৃত বা 
সংরি ত 

2004.10,  
2005.20 

1030

   21395 Beans, otherwise prepared or 
preserved, not frozen 

শীম, a  প িতেত ি য়াজাতকৃত বা 
সংরি ত, িহমািয়ত নয় 

2005.51, 
.59 

1030

   21396 Peas, otherwise prepared or 
preserved, not frozen 

মটর, a  প িতেত ি য়াজাতকৃত বা 
সংরি ত, িহমািয়ত নয় 

2005.40 1030

   21397 Mushrooms and truffles, 
otherwise prepared or 
preserved 

মাসরূম o মািটর নীেচ জ ােনা ছ াক (যা 
রা া কের খাoয়া যায়) a ভােব 
ি য়াজাতকৃত বা সংরি ত 

2003 1030

   21399 Other vegetables and pulses, 
preserved other than by 
vinegar, acetic acid or sugar, 
n.e.c. 

a া  সংরি ত শাক-সবিজ eবং ডাল, 
িসরকা, eিসিটক eিসড বা িচিন ারা 
সংরি ত নয় (a  aে ণীভূ ) 

2002.10, 
.90, 

2004.90*,  
2005.60 -

.99 

1030

214    Prepared and preserved fruit 
and nuts 

তকৃত eবং সংরি ত, ফল o বাদাম   

  2141  Dried fruit শুকনা ফল   

   21411 Raisins িকসিমস 0806.20 1030

   21412 Plums, dried শুকনা কুল (বরi) 0813.20 1030

  21413* Dates, dried েখজুর, শুকেনা  

  21414* Tamarind,dried/rice  ে তুল, শুকেনা  

  21415* Myrobaian আমলিক, হিরতিক (শুকনা)  

  21416* Mangobar আমস   

  21417* Cetrus, black berry েলবু জাতীয়, কালজাম শুকেনা  
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  21418* Lemon েলবু  

   21419 Other dried fruit, n.e.c. a া  শুকনা ফল যা a  ে ণীভূ  হয়িন 0803.00*, 
0804.10*, 

.20* 
.30*, .40*, 

.50* 
0805.10*, 
.20* .40*, 
.50*, .90* 
0813.10,.

30 -.50 

1030

  2142  Shelled nuts শ  েখাসাযু  বাদাম   

   21421 Groundnuts, shelled চীনাবাদাম, েখাসাযু  1202.20 1030

   21422 Almonds, shelled কাঠ বাদাম, েখাসাযু  0802.12 1030

   21423 Hazelnuts, shelled েহেজল নাটস েখাসাযু  0802.22 1030

   21424 Cashew nuts, shelled কাজু বাদাম, েখাসাযু  0801.32 1030

  21425* Chest nut েচ  বাদাম  

   21429 Other shelled nuts a া  বাদাম, েখাসাযু  0801.11,  
.19*, .22,  
0802.32,  

.40*, .50*,  
.60*, .90* 

1030

  2143  Fruit juices ফেলর রস (জুস)   

   21431 Orange juice কমলার রস (জুস) 2009.11,  
.12, .19 

1030

   21432 Grapefruit juice েলবুর রস (জুস) 2009.21, 
.29  

1030

   21433 Pineapple juice আনারেসর রস (জুস) 2009.41, 
.49 

1030

   21434 Grape juice আ েরর রস (জুস) 2009.61, 
.69 

1030

   21435 Apple juice আেপেলর রস (জুস) 2009.71, 
.79 

1030

  21436* Mango, papaya juice আম, েপেপ জুস  

  21437* Guava, pomegranate juice েপয়ারা,ডািলেমর জুস  

  21438* Lemon juice েলবুর রস  

  21439 Other fruit juices, n.e.c. a া  ফেলর রস যা a  ে ণীভূ  হয়িন 2009.31,  
.39, .80*, 

.90* 

1030

  2149  Other prepared and 
preserved fruit and nuts 
(except by sugar) 

a া  তকৃত o সংরি ত ফল eবং 
বাদাম (িচিন ারা সংরি ত তীত) 

  

   21491 Pineapples, otherwise 
prepared or preserved 

আনারস, a  প িতেত  তকৃত বা 
সংরি ত 

2008.20 1030

   21492 Peaches, otherwise prepared 
or preserved 

িপচফল, a  প িতেত  তকৃত বা 
সংরি ত 

2008.70 1030

   21493 Fruits and nuts, uncooked or 
cooked, frozen 

ফল o বাদাম, রা াছাড়া বা র নকৃত, 
িহমািয়ত 

0811 1030
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   21494 Jams, fruit jellies, 
marmalades, fruit or nut 
purree and fruit or nut pastes 

জয্াম, ফেলর েজিল, আচার,  ফল বা 
বাদােমর ঘ  eবং তাল বা দলা করা খাবার 

2007.91, 
.99 

1030

   21495 Nuts, groundnuts and other 
seeds, roasted, salted or 
otherwise prepared n.e.c. 

বাদাম, চীনা বাদাম eবং a া  বীজ, 
ঝলসােনা, লবণা  বা a  প িতেত 
তকৃত যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

2008.11, 
.19 

1030

   21496 Fruit and nuts, provisionally 
preserved, not for immediate 
consumption 

ফল eবং বাদাম, সামিয়কভােব সংরি ত, 
তৎ নাৎ ভ েণর জ  নয় 

0812, 
0814 

1030

  21497* Mango acher/pickles আেমর আচার  

  21498* Pinkles/achar of tamarind, 
jalpai, plums and others fruits 
and nuts 

েততুল, জলপাi, বরi iতয্ািদ ফেলর eবং 
বাদােমর আচার 

 

   21499 Other prepared and 
preserved fruit and nuts, n.e.c.

a া  তকৃত eবং সংরি ত ফল o 
বাদাম যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

1212.99*, 
2001.90*,  
2008.30 -

.60,  
.80 -.99 

1030

215    Animal and vegetable oils and 
fats 

াণী o শাক-সবিজ েতল eবং চিব র্   

  2151  Animal fats, unrendered াণীর চিব র্, ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত 
নয় 

  

   21511 Fats, of pig and poultry, 
unrendered 

চিব র্, শুকর eবং েমারগ-মুরগীর 
ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত নয় 

0209.00 1010

   21512 Cattle fat, unrendered গরুর চিব র্, ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত নয় 1502.00* 1010

   21513 Buffalo fat, unrendered মিহেষর চিব র্ ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত 
নয় 

1502.00* 1010

   21514 Sheep fat, unrendered েভড়ার চিব র্ ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত 
নয় 

1502.00* 1010

   21515 Goat fat, unrendered ছাগেলর চিব র্ ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত 
নয় 

1502.00* 1010

  21516 Camel fat, unrendered uেটর চিব র্, ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত 
নয় 

 

   21519 Other animal fats, 
unrendered, n.e.c. 

a া  াণীর চিব র্ ােকটজাতকৃত বা 
রূপা িরত নয় যা a   ে ণীভূ  হয়িন 

1505.00*, 
1506.00*  

1010

  2152  Animal fats and oils, rendered াণীর চিব র্ ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত    

   21521 Pig fat, rendered শুকেরর চিব র্ ােকটজাতকৃত বা রূপা িরত  1501.00* 1010

   21522 Poultry fat, rendered েমারগ-মুরগীর  চিব র্ ােকটজাতকৃত বা 
রূপা িরত  

1501.00* 1010

   21523 Tallow শ  চিব র্ বা েমদ 1502.00* 1040

   21524 Fish-liver oils and their 
fractions 

মােছর যকৃত েতল eবং uহােদর aংশ 1504.10 1040

   21525 Fats and oils and their 
fractions, of fish, other than 
liver oils 

মােছর চিব র্, েতল eবং a া  aংশ (যকৃত 
েতল তীত) 

1504.20 1040

   21526 Fats and oils and their 
fractions, of marine mammals 

সামুি ক পায়ী াণীর চিব র্, েতল eবং 
তার aংশ 

1504.30 1040

  21527* Bovine animal fat, unrendered গরু-মিহেষর চিব র্, ােকটজাতকৃত নয়  
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  21528* Whales - liver oils and their 
fractions 

িতিম মােছর যকৃেতর ৈতল eবং a া  
aংশ 

 

   21529 Other animal fats, rendered a া  াণীজ চিব র্, ােকটজাতকৃত বা 
রূপা িরত 

1503,  
1505.00*, 
1506.00*  

1040

  2153  Vegetable oils, crude সবিজ েতল, aিবশু    

   21531 Soya bean oil, crude সয়ািবন েতল, aিবশু  1507.10 1040

   21532 Groundnut oil, crude চীনা বাদাম েতল, aিবশু  1508.10 1040

   21533 Sunflower-seed oil, crude সূয র্মুখী বীেজর েতল, aিবশু  1512.11 1040

   21534 Rapeseed oil, crude সিরষা বীেজর েতল, aিবশু  1514.11, 
.91 

1040

   21535 Palm oil, crude পাম/তােলর েতল, aিবশু  1511.10 1040

   21536 Coconut oil, crude নািরেকল েতল, aিবশু  1513.11 1040

   21537 Olive oil, crude জলপাi েতল, aিবশু  1509.10,  
1510.00* 

1040

   21538 Cottonseed oil, crude তুলা বীেজর েতল, aিবশু  1512.21 1040

   21539 Other vegetable oils, crude, 
n.e.c. 

a া  uি জ েতল, aিবশু  যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

1513.21,  
1515.11,  
.21, .30*,  

.50*, .90* 

1040

  2154  Vegetable oils, refined uি জ েতল, পিরেশািধত   

  21540* Tinseed, cumin seed oil, 
refined 

িতিশ, কােলািজরার ৈতল, পিরেশািধত  

   21541 Soya bean oil, refined সয়ািবন েতল, পিরেশািধত 1507.90 1040

   21542 Groundnut oil, refined চীনা বাদাম েতল, পিরেশািধত 1508.90 1040

   21543 Sunflower-seed oil, refined সূয র্মুখী বীেজর েতল, পিরেশািধত 1512.19 1040

   21544 Rapeseed oil, refined সিরষা বীেজর েতল, পিরেশািধত 1514.19, 
.99 

1040

   21545 Palm oil, refined পা /তােলর েতল, পিরেশািধত 1511.90 1040

   21546 Coconut oil, refined নািরেকল েতল, পিরেশািধত 1513.19 1040

   21547 Olive oil, refined জলপাiেয়র েতল, পিরেশািধত 1509.90,  
1510.00* 

1040

   21548 Cottonseed oil, refined তুলাবীেজর েতল, পিরেশািধত 1512.29 1040

   21549 Other vegetable oils, refined, 
n.e.c. 

a া  uি জ েতল, পিরেশািধত যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

1513.29,  
1515.19,  
.29, .30*,  

.50*, .90* 

1040

  2155 21550 Margarine and similar 
preparations 

াণীজ বা uি জ চিব র্ হেত মাখন বা সদৃশ 
 তকরণ 

1517 1040

  2159 21590 Other animal and vegetable 
oils and fats, refined, n.e.c. 

a া  াণীজ eবং uি জ েতল eবং চিব র্, 
পিরেশািধত যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

1516 1040

 216   Cotton linters তুলার ে জ ব ধার নরম কাপড়     

  2160 21600 Cotton linters তুলার ে জ ব ধার নরম কাপড়  1404.20 1040
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217    Oil-cake and other residues 
resulting from the extraction 
of vegetable fats or oils; 
flours and meals of oil seeds 
or oleaginous fruits, except 
those of mustard; vegetable 
waxes, except triglycerides; 
degras; residues resulting 
from the treatment of fatty 
substances or animal or 
vegetable waxes 

uি জ চিব র্ বা েতল  uৎপাদেনর পর ৈখল বা 
বাদবাকী aংশ, ৈতল বীেজ বা ৈতলা  
ফেলর ছাতু, খাবার; সিরষা তীত, uি জ 
েমাম  triglycerides   degras; 
াণীজ েতল eবং uি জ েমাম  uৎপাদেনর 
পর  জমাকৃত তলানী 

  

  2171 21710 Oil-cake and other solid 
residues, of vegetable fats or 
oils 

uি জ চিব র্ বা েতল  uৎপাদেনর পর ৈখল বা 
িনেরট বাদবাকী aংশ 

2304 - 
2306 

1040

  2172 21720 Flours and meals of oil seeds 
or oleaginous fruits, except 
those of mustard 

েতল বীজ বা ৈতলা  ফেলর ময়দা eবং 
খাবার, সিরষা তীত 

1208 1040

  2173  Vegetable waxes (other than 
triglycerides), insect waxes 
and spermaceti; degras; 
residues resulting from the 
treatment of fatty substances 
or animal or vegetable waxes 

uি জ, কীট পতে র েমাম eবং িতিমর 
মাথার চিব র্; degras; uৎপাদেনর পর 
জমাকৃত তলানী 

  

   21731 Vegetable waxes (other than 
triglycerides) 

uি জ েমাম  (triglycerides তীত)  1521.10 1040

   21732 Degras; residues resulting 
from the treatment of fatty 
substances or animal or 
vegetable waxes 

Degras; াণীজ েতল eবং uি জ েমাম  
uৎপাদেনর পর জমাকৃত তলানী  

1522 1040

Division 22    Dairy products and egg 
products 

দু প  o িডেমর প    

 221   Processed liquid milk and 
cream 

ি য়াজাতকৃত তরল দুধ eবং ছানা/ ীম   

  2211 22110 Processed liquid milk ি য়াজাতকৃত তরল দুধ 0401.10, 
.20* 

1050

  2212 22120 Cream, fresh ছানা, ে শ (টাটকা) 0401.30* 1050

  2213 22130 Whey েঘাল, ছানার পািন, মাঠা 0404.10 1050

  22131* Laashi লাি    

  22132* Borhani (used as appetizer) েবারহািন  

222    Other dairy products a া  দু প     

  2221  Milk and cream in solid forms দুধ eবং ীম কিঠন/শ  aব ায়   

   22211 Whole milk powder স ণ র্ গুেড়া দুধ 0402.21, 
.29 

1050

   22212 Skim milk and whey powder সর দুধ o গুেড়া েঘাল 0402.10 1050

   22219 Other milk and cream in solid 
forms, n.e.c. 

a  aে ণীভূ  কিঠন রূেপর দুধ o ছানা 0404.90* 1050

  2222  Milk and cream, concentrated 
or containing added sugar or 
other sweetening matter, 
other than in solid forms 

aকিঠন রূেপর দুধ o ছানা, ঘনািয়ত eবং 
aিতির  িচিন aথবা a া  িমি কারক 

 যু  

  

   22221 Evaporated milk বা ািয়ত দুধ 0402.90* 1050

   22222 Condensed milk ঘনািয়ত দুধ 0402.99* 1050

   22229 Milk and cream, n.e.c. a  aে ণীভূ  দুধ o ছানা 0402.91*,  1050



117 

 

Group Class Sub-class Description English Description Bangla Corresponding
HS-  

2007 
BSIC-
2009 

0402.99* 

   2223 22230 Yoghurt and other fermented 
or acidified milk and cream 

দিধ eবং a া  গ জািয়ত বা a ািয়ত দুধ 
o ছানা  

0403 1050

  2224  Butter and other fats and oils 
derived from milk 

মাখন eবং a া  চিব র্ o েতল, দুধ হেত 
u ূত 

  

   22241 Butter and other fats and oils 
derived from milk of cattle 

মাখন eবং a া  চিব র্ o েতল গবািদপশুর 
দুধ হেত uৎপ   

0405.10*, 
.20*, .90* 

1050

   22242 Butter and other fats and oils 
derived from milk of buffalo 

মাখন eবং a া  চিব র্ o েতল মিহেষর দুধ 
হেত uৎপ   

0405.10*, 
.20*, .90* 

1050

  22243 Butter and other fats and oils 
derived from milk of goat 

মাখন eবং a া  চিব র্ o ৈতল, ছাগেলর 
দুধ হেত ৈতরী 

 

  22244 Curd from milk of cattle, fresh 
or processed 

গরুর দুধ হেত ৈতরী দi, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

 

  22245 Curd from milk of buffalo, 
fresh or processed 

মিহেষর দুধ হেত ৈতরী দi, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

 

  22246 Curd from milk of goat, sheep, 
fresh or processed 

ছাগল, েভড়ার দুধ হেত ৈতরী দi, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

 

   22249 Butter and other fats and oils 
derived from other milk 

মাখন eবং a া  চিব র্ o েতল a া  দুধ 
হেত ৈতরী 

0405.10*,  
.20*, .90* 

1050

  2225  Cheese, fresh or processed পিনর, টাটকা বা ি য়াজাতকৃত   

   22251 Cheese from milk of cattle, 
fresh or processed 

েগাদু  হেত uৎপ  পিনর, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

0406.10*, 
.20*, .30*, 
.40*, .90* 

1050

   22252 Cheese from milk of buffalo, 
fresh or processed 

মিহেষর দু  হেত uৎপ  পিনর, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

0406.10*, 
.20*, .30*, 
.40*, .90* 

1050

   22253 Cheese from milk of sheep, 
fresh or processed 

েভড়ার দুধ হেত uৎপ  পিনর, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত  

0406.10*, 
.20*, .30*, 
.40*, .90* 

1050

   22254 Cheese from milk of goats, 
fresh or processed 

ছাগেলর দুধ হেত uৎপ  পিনর, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

0406.10*, 
.20*, .30*, 
.40*, .90* 

1050

   22259 Cheese, fresh or processed, 
n.e.c. 

a  aে ণীভূ  পিনর, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

0406.10*, 
.20*, .30*, 
.40*, .90* 

1050

   2226 22260 Casein ননী 3501.10 1050

  2227 22270 Ice cream and other edible ice আiস ীম eবং a া  েভাজয্ বরফ 2105 1050

 2228 22281* Ghee from milk of cattle, 
fresh and proessed 

েগাদু  হেত uৎপ  িঘ, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

 

  22282* Ghee from milk of buffalo, 
fresh and proessed 

মিহেষর দু  হেত uৎপ  িঘ, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

 

  22283* Ghee from milk of sheep, 
fresh and proessed 

েভড়ার দুধ হেত uৎপ  িঘ, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত  

 

  22284* Ghee from milk of goat, fresh 
and proessed 

ছাগেলর দুধ হেত uৎপ  িঘ, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

 

  22285* Ghee from other milk, fresh 
and proessed 

a  aে ণীভূ  িঘ, টাটকা বা 
ি য়াজাতকৃত 

 

  2229 22290 Dairy products n.e.c. a  aে ণীভূ  দু প  0404.90*  1050
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 223   Eggs, in shell, preserved or 
cooked 

েখাসাযু  িডম, সংরি ত বা র নকৃত   

  2230 22300 Eggs, in shell, preserved or 
cooked 

েখাসাযু  িডম, সংরি ত বা র নকৃত 0407.00* 1079

Division 23    Grain mill products, starches 
and starch products; other 
food products 

িমেল/কেল ৈতরী খা শ , ে তসার o 
ে তসার প ; a া  খা প  

  

231    Grain mill products িমেল/কেল ৈতরী খা শ     

  2311 23110 Wheat and meslin flour গম o েমজিলেনর আটা/ময়দা 1101 1061

  23111 Oats, maize flour বািল র্, ভূ ার ময়দা/আটা  1061

  2312 23120 Other cereal flours a া  খা শ জাত আটা/ময়দা  1102  1061

  2313 23130 Groats, meal and pellets of 
wheat and other cereals 

গম eবং a া  খা শে র েখাসািবহীন 
aংশ, গমচূণ র্ o গমচূেণ র্র দলা 

1103.11 -
.20 

1061

  2314 23140 Other cereal grain products 
(including corn flakes) 

a া  খা শ  o খা কণা সং া  প  
(কণ র্ ে কস সহ) 

1104, 
1904 

1061

  2316  Rice, semi- or wholly milled, or 
husked 

কেল ভা ােনা বা হােত/েঢিকেত ভা া চাল, 
স ণ র্ বা আংিশক 

  

   23161 Rice, semi- or wholly milled কেল  ভা ােনা চাল, স ণ র্ বা আংিশক 1006.30, 
.40 

1061

   23162 Husked rice হােত/েঢিকেত ভা া চাল 1006.20 1061

  23163* Beaten rice, িচড়া  

  23164* Puppet rice milled or hand 
made 

কেল ৈতরী বা হােত ভাজা মুিড়, ৈখ  

  23165* Broken rice milled or husked কেল ৈতরী বা েঢিকেত ৈতরী ভা া চাল  

  23166* Rice, not parboiled আতপ চাল (িস  নয়)  

  2317 23170 Other vegetable flours and 
meals 

a া  সি জাত আটা/ময়দা 1106 1061

  2318 23180 Mixes and doughs for the 
preparation of bakers' wares 

েবকারী প  ৈতরীর িম ণ বা মাখা ময়দার 
তাল 

1901.20 1061

232    Starches and starch products; 
sugars and sugar syrups n.e.c.

াচ র্ eবং াচ র্ প , িচিন eবং িচিনর িসরাপ 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  

  2321 23210 Glucose and glucose syrup; 
fructose and fructose syrup; 
lactose and lactose syrup; 
invert sugar; sugars and 
sugar syrups n.e.c.; artificial 
honey; caramel 

েকাজ o েকাজ িসরাপ, ে াজ o 
ে াজ িসরাপ, াে াজ o াে াজ 
িসরাপ, a  aে ণীভূ  িচিন eবং িচিনর 
িসরাপ, কৃি ম মধু, ালািচিনর আঠােলা  
(কটকিট), iনভাট র্ সুগার 

1702.11,  
.19, .30 -

.90 

1050, 
1062, 
1079

 2322 23220 Starches; inulin; wheat 
gluten; dextrins and other 
modified starches 

ে তসার; iনুিলন; ময়দা/গেমর আঠা, 
েড ি ন বা a া  পিরবিতর্ত ে তসার 

1108, 
1109, 

3505.10 

1062

  2323 23230 Tapioca and substitutes 
therefor prepared from 
starch, in the form of flakes, 
grains, siftings or similar 
forms 

ে তসার হেত তকৃত শকর্রা eবং e 
জাতীয়   

1903 1062

 233   Preparations used in animal 
feeding 

পশুখাে  বহৃত    

  2331  Preparations used in animal 
feeding 

পশুখাে  বহৃত    

  23311 Dog or cat food, put up for কুকুর বা িবড়ােলর খা , খুচরা িব েয়র 2309.10  1080
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retail sale জ  সি ত/রি ত  

  23312 Poultry feed হ স-মুরগীর খাবার  1080

  23313 Farm animal feed খামােরর পশুর খাবার  1080

  23314* Fish feed মােছর খাবার  

   23319 Preparations used in animal 
feeding n.e.c. 

a  aে ণীভূ  a া   পশুখাে  
বহৃত   

2309.90  1080

  2332 23320 Lucerne (alfalfa) meal and 
pellets 

পশুখা  eবং ম /বিটকা 1214.10 1080

234    Bakery products েবকারী প    

  2341 23410 Crispbread; rusks, toasted 
bread and similar toasted 
products 

মচমেচ রুিট, িব ট, েটা  িব ট eবং e 
জাতীয় েটাে ড  

1905.10, 
.40 

1071

  2342 23420 Gingerbread and the like; 
sweet biscuits; waffles and 
wafers 

আদা েমশােনা গাঢ় রেঙর িব ট বা েকক 
eবং e জাতীয় ; িমি  িব ট, oেয়ফল 
(েছাট ে কা েককিবেশষ) e  oেয়ফার 
(পাতলা িব টিবেশষ) 

1905.20,  
.31, .32 

1071

  2343 23430 Pastry goods and cakes েপি   eবং েকক 1905.90* 1071

  2349 23490 Bread and other bakers' 
wares 

রুিট eবং a া  েবকারী  1905.90* 1071

235    Sugar িচিন   

  2351  Raw cane or beet sugar আঁখ বা িবেটর aেশািধত িচিন   

   23511 Cane sugar আঁেখর িচিন 1701.11 1072

   23512 Beet sugar িবেটর িচিন 1701.12 1072

  2352 23520 Refined sugar পিরেশািধত িচিন 1701.99 1072

  23521* Gur, molasses আঁেখর গুড়, েমালােসস  

  23522* Dates or palm gur েখজুেরর বা তােলর রেসর গুড়  

  2353 23530 Refined cane or beet sugar, in 
solid form, containing added 
flavouring or colouring 
matter; maple sugar and 
maple syrup 

কিঠন আকারিবিশ  o সুগি  o রিঙন ব  
িমি ত আখ বা িবেটর পিরেশািধত িচিন; 
াপল িচিন eবং াপল িসরাপ 

1701.91, 
1702.20 

1072

  2354 23540 Molasses মলােসস/লািল গুড 1703 1072

 236   Cocoa chocolate and sugar 
confectionery 

েকােকায়া চেকােলট eবং িচিনর ৈতরী 
কনেফকশানারী প  

  

 2361 23610 Cocoa paste, whether or not 
defatted 

েকােকায়ার ম  বা েপ , চিব র্মু  বা যু  1803 1073

  2362 23620 Cocoa butter, fat and oil েকােকায়া মাখন, চিব র্ eবং েতল 1804 1073

  2363 23630 Cocoa powder, not sweetened েকােকায়া চূণ র্, িমি  নয় 1805 1073

  2364 23640 Cocoa powder, sweetened েকােকায়া পাuডার, সুিম  1806.10 1073

  2365 23650 Chocolate and other food 
preparations containing 
cocoa (except sweetened 
cocoa powder), in bulk forms 

চেকােলট eবং েকােকায়াযু  a া  খা  
তকারক (সুিম  েকােকায়া চূণ র্ ), েখালা 

aব ায় 

1806.20 1073

  2366 23660 Chocolate and other food 
preparations containing 
cocoa (except sweetened 
cocoa powder), other than in 
bulk forms 

চেকােলট eবং েকােকায়াযু  a া  খা  
তকারক (সুিম  েকােকায়া চূণ র্ ), েখালা  

a  aব ায় 

1806.31  
-.90 

1073
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 2367 23670 Sugar confectionery 
(including white chocolate), 
not containing cocoa; 
vegetables, fruit, nuts, fruit-
peel and other parts of plants, 
preserved by sugar 

িচিন ারা সংরি ত েকােকায়াযু  নয় eমন 
িচিনর ৈতরী প  (সাদা চেকােলটসহ); শাক-
সবিজ, ফল, বাদাম, ফেলর েখাসা eবং 
uি েদর a া  aংশ 

1704, 
2006 

1073

237    Macaroni, noodles, couscous 
and similar farinaceous 
products 

াকারিন, নুডুলস eবং e জাতীয় ময়দা 
uৎপ কারনী প  

  

  2371 23710 Uncooked pasta, not stuffed 
or otherwise prepared 

রা া করা হয়িন eমন পা া, িভতের 
েকানিকছু গঁুেজ বা a ভােব ৈতির নয় 

1902.11,  
.19 

1074

   2372  Pasta, cooked, stuffed or 
otherwise prepared; couscous

পা া, রা াকৃত, িভতের েকানিকছু গঁুেজ বা 
a ভােব ৈতির 

  

  23721 Pasta, cooked, stuffed or 
otherwise prepared (but not 
as a complete dish); couscous, 
except as a complete dish 

পা া, রা াকৃত, িভতের েকানিকছু গঁুেজ বা 
a ভােব ৈতির (িক  পিরপূণ র্ িডেশর মেতা 
নয়)  

1902.20*, 
.30*, .40* 

1074

   23722 Prepared dishes containing 
stuffed pasta; prepared 
couscous dishes 

েভতের েকানিকছু গঁুজােনা পা াযু  
তকৃত িডশ 

1902.20*, 
.30*, .40* 

1075

239    Food products n.e.c. uৎপািদত খা প  যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

  

  2391  Coffee and tea কিফ eবং চা   

   23911 Coffee, decaffeinated or 
roasted 

কিফ, কয্ািফনমু  বা েরা কৃত 0901.12,  
.21, .22 

1079

   23912 Coffee substitutes containing 
coffee; extracts, essences and 
concentrates of coffee, and 
preparations with a basis 
thereof or with a basis of 
coffee; roasted chicory and 
other roasted coffee 
substitutes, and extracts, 
essences and concentrates 
thereof 

কিফযু  কিফর িবক ; কিফর িনয র্াস o 
সারাংশ eবং কিফিভি ক o eতৎসং া  

; ে কা িচেকাির o কিফর a া  ে ক 
িবক  eবং কিফজাতীয় িনয র্াস  

0901.90*, 
2101.11,  

.12, .30 

1079

   23913 Green tea (not fermented), 
black tea (fermented) and 
partly fermented tea, in 
immediate packings of a 
content not exceeding 3 kg 

সবুজ চা (গজািয়ত নয়), কােলা চা 
(গ জািয়ত) eবং আংিশক গজািয়ত চা (িতন 
েকিজর েবশী ােকট জাত নয়) 

0902.10,  
.30 

1079

   23914 Extracts, essences and 
concentrates of tea or mate, 
and preparations with a basis 
thereof or with a basis of tea 
or matê 

চা িকংবা e জাতীয় ব র িনয র্াস, সারাংশ 
eবং চা aথবা e জাতীয়  হেত 
uৎপািদত  

2101.20 1079

  23915* Maltova, Horlicks, Bourn vita মালেটাভা, হরিলক , বণ র্ িভটা  

 2392  Spices and aromatics, 
processed 

মসলা o সুগি , ি য়াজাতকৃত   

  23920* Termaric, processed হলুদ, ি য়াজাত  

   23921 Pepper (piper spp.), processed ক চা মিরচ, ি য়াজাতকৃত 0904.12  1079

   23922 Chillies and peppers, dry 
(capsicum spp., pimenta), 
processed 

শুকেনা মিরচ, ি য়াজাতকৃত, কয্পিসকাম 0904.20* 1079

   23923 Nutmeg, mace, cardamoms, 
processed 

জায়ফল, গদা, eলাচ, িকয়াজাতকৃত 0908.10*,  
20*, .30*  

1079
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   23924 Anise, badian, coriander, 
cumin, caraway, fennel and 
juniper berries, processed 

েমৗির, ধেন, িজরা, েকoড়া, হলুদ পু িবিশ  
সুগি  সবিজ (েফনল) eবং জুিনপার, 
ি য়াজাতকৃত 

0908.10*, 
.20*, .30*, 
.40*, .50* 

1079

   23925 Cinnamon (canella), processed দারুিচিন, ি য়াজাতকৃত 0906.20 1079

   23926 Cloves (whole stems), 
processed 

লব , ি য়াজাতকৃত 0907.00* 1079

   23927 Ginger, processed আদা, ি য়াজাতকৃত 0910.10* 1079

   23928 Vanilla, processed ভয্ািনলা, ি য়াজাতকৃত 0905.00* 1079

  23929 Black pepper, Black 
cumin,posto dana 

েগালমিরচ, কািলিজরা, েপা দানা  

  2399  Other food products a া  খা     

   23991 Homogenized preparations of 
meat, vegetables, fruit or nuts; 
preparations of milk, flour, 
meal, starch or malt extract, 
for infant use n.e.c.; 
homogenized composite food 
preparations 

মাংস, শাক-সবিজ, ফল বা বাদােমর 
সমজাতীয় ; দুধ, ময়দা, ে তসার বা 
িসরাজাত িনয র্ােসর , বা ােদর বহােরর 
িনিম  a  aে ণীভূ , সমজাতীয় 
েযৗিগক খা   

1602.10, 
1901.10, 
2005.10, 
2007.10, 
2104.20 

1079

   23992 Soups and broths and 
preparations thereof 

সুয্প o েঝালজাতীয় তরকারী eবং e জাতীয় 
 

2104.10 1079

   23993 Eggs, not in shell, and egg 
yolks, fresh or preserved; egg 
albumin 

েখাসািবহীন িডম o িডেমর কুসুম, টাটকা বা 
সংরি ত; িডেমর সাদা aংশ 

0408,  
.3502.11  

-.19 

1079

   23994 Vinegar and substitutes 
therefor obtained from acetic 
acid 

িভেনগার eবং eিসিটক eিসড হেত া  
ে র িবক  

2209 1079

   23995 Sauces; mixed condiments; 
mustard flour and meal; 
prepared mustard 

সস; গঁুড়া মসলা, আচার, চাটিন িমি ত, সেষ র্ 
গঁুড়া eবং তকৃত সেষ র্ 

2103 1079

   23996 Yeasts (active or inactive); 
other single-cell micro-
organisms, dead; prepared 
baking powders 

i  (কম র্ ম বা aকম র্ ম); a া  
eকেকাষী aনুজীব; মৃত; তকৃত েবিকং 
পাuডার 

2102 1079

   23997 Other prepared dishes and 
meals 

a া  তকৃত িডশ o খাবার 2106.90* 1075

  23998* Pickle, made of slices of green 
mango, ber, olive etc 

কাসুি , ক চা আেমর ৈতরী ফািল, বরi, 
জলপাiেয়র কাসুি , iতয্ািদ 

 

   23999 Other food products n.e.c. a া  খা  যা a া  ে ণীভূ  হয়িন 1302.12  
-.39, 

1901.90, 
2106.10, 

.90* 

1079

Division 24    Beverages পানীয়    

241    Ethyl alcohol; spirits, liqueurs 
and other spirituous 
beverages 

iথাiল eয্লেকাহল, ি িরট, কড়ামদ o 
a া  মদযু  পানীয় 

  

  2411 24110 Undenatured ethyl alcohol of 
an alcoholic strength by 
volume of 80% vol or higher 

কৃি ম iথাiল eয্ালেকাহল যা তার 
আয়তেনর 91% বা তার েবশী পিরমােণ 
eয্ালেকাহিলক  শি  িদেয় ৈতরী 

2207.10 2011

  2413  Undenatured ethyl alcohol of 
an alcoholic strength by 
volume of less than 80% vol; 
spirits, liqueurs and other 

কৃি ম iথাiল eয্লেকাহল। যা তার 
আয়তেনর 91% eর কম পিরমােণ 
eয্ালেকাহিলক  শি  িদেয় ৈতরী; ি িরট, 
কড়ামদ eবং a া  মদযু  পানীয় 
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spirituous beverages 

   24131 Spirits, liqueurs and other 
spirituous beverages of an 
alcoholic strength by volume 
of about 40% vol 

ি িরট, কড়ামদ o a া  মদযু  পানীয় 
যা তার আয়তেনর ায় 51%  
eয্ালেকাহিলক  শি  িদেয় ৈতরী 

2208.20  
- .70 

1101

   24139 Other spirituous beverages 
and undenatured ethyl 
alcohol of an alcoholic 
strength by volume of less 
than 80% vol 

a া  মদযু  পানীয় o কৃি ম eয্লেকাহল 
যা তার আয়তেনর 91% eর কম পিরমােণ 
eয্ালেকাহিলক  শি  িদেয় ৈতরী 

2208.90 1101

242    Wines মদ   

  2421  Wine of fresh grapes, whether 
or not flavoured; grape must 

তাজা আ েরর রস হেত ৈতির মদ, াদ o 
গ যু  aথবা াদ o গ হীন 

  

   24211 Sparkling wine of fresh 
grapes 

বুদবুদযু  তাজা আ েরর মদ 2204.10 1102

   24212 Wine of fresh grapes, except 
sparkling wine; grape must 

তাজা আ েরর মদ, বুদবুদ িবহীন 2204.21  
-.30 

1102

  2422 24220 Vermouth and other wine of 
fresh grapes flavoured with 
plats or aromatic substances 

াদ o গ যু  তাজা আ েরর রস বা 
সুগ যু   হেত ৈতির মদ 

 2205 1102

  24221* Wine of palm তােলর রেসর মদ  1102

  24222* Wine from rice, localwise ভাত েথেক মদ  

  2423 24230 Cider, perry, mead and other 
fermented beverages, except 
wine of fresh grapes and beer 
made from malt 

আেপেলর রস হেত ৈতির মদ, মধু o পািনর 
গজােনা o a া  uে জক পানীয় ম  
হেত তাজা আ র তীত তকৃত মদ, 
িবয়ার 

2206 1102

243    Malt liquors and malt ম  সমৃ  কড়ামদ o ম    

  2431 24310 Beer made from malt ম  হেত তকৃত িবয়ার 2203 1103

  2432 24320 Malt, whether or not roasted ম , ঝলসােনা aথবা ঝলসােনা নয় 1107 1103

244    Soft drinks; bottled mineral 
waters 

েকামল পানীয়; েবাতলজাতকৃত খিনজ 
পদাথ র্যু  পািন 

  

  2441 24410 Bottled waters, not sweetened 
or flavoured 

েবাতলজাতকৃত পািন, িমি  বা গ যু  নয় 2201.10,  
.90* 

1104

  24411* Pepsi, coca cola, 7-up, sprite 
etc 

েপপিস. েকাকােকালা, েসেভন-আপ, াiট, 
iতয্ািদ 

 1104

  24412* Mirinda, Fruto, sweetened etc িমি  পানীয় (িমির া, েটা, iতয্ািদ)  1104

  24413* Other fruits flavoured drink ফেলর াদ বা গ যু  a া  েকামল 
পানীয় 

 

 2442*  Bottle/mineral water েবাতলজাত/িমনােরল পািন  

  24420* Mineral drinking water িমনােরল খাবার পািন  

  24421* General bottle drinking water সাধারণ েবাতলজাত খাবার পািন  

  2449 24490 Other non-alcoholic caloric 
beverages 

a া  মদিবহীন কয্ালিরযু  পানীয় 2202 1104

Division 25    Tobacco products তামাক জাতীয় প     

250    Tobacco products তামাক জাতীয় ািদ   

  2501 25010 Cured stemmed/stripped শুকেনা কা /stripped তামাক পাতা 2401.20 1200
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tobacco leaves 

  25011* Bidi িবিড়  1200

  25012* Hukka tobacco,manufactured 
(mixture of tobacco powder & 
molasses) 

া, তামাক (তামােক িমি ত পাuডার/গুড়া 
eবং ঝলাগুড় 

 

  25013* Gul, powder (powder of 
tobacco) 

গুল (তামােকর গঁুড়া)  

  2502 25020 Cigars, cheroots, cigarillos 
and cigarettes of tobacco or 
tobacco substitutes 

তামাক বা তামােকর পিরপূরক ে র চুরুট, 
িসগােরট 

2402 1200

 2503* 25030* Pan-supari (Betal leaf & betal 
nut) 

পান-সুপারী  

  25031* Jarda  processed জ র্া িকয়াজতাকৃত  

 2509 25090 Other manufactured tobacco 
and manufactured tobacco 
substitutes; "homogenized" or 
"reconstituted" tobacco; 
tobacco extracts and essences

a া  তকৃত তামাক o তামােকর 
পিরপূরক ; eকi বা পুন র্গিঠত তামাক; 
তামাক িনয র্াস eবং সুগি কারক 

2403 1200

Division 26     Yarn and thread; woven and 
tufted textile fabrics 

পাকােনা সুতা eবংসুতা; বুননকৃত eবং 
েগাছা সুতার ব  

  

261    Natural textile fibres 
prepared for spinning 

বুনেনর জ  তকৃত াকৃিতক ত    

  2611 26110 Raw silk (not thrown) ক চা েরশম বা েরশমী সুতা (Not 
thrown) 

5002 1311

  2613 26130 Wool, degreased or 
carbonized, not carded or 
combed 

পশম degreased বা 
carbonized, আঁচড়ােনা বা 
carded নয় 

5101.21,  
.29, .30 

1311

  2614 26140 Noils of wool or of fine animal 
hair 

পশেমর noils বা পশুর সূ  েলাম 5103.10 1311

  2615 26150 Wool and fine or coarse 
animal hair, carded or 
combed 

পশমী eবং পশুর সূ  বা েমাটা েলাম, 
আঁচড়ােনা বা carded 

5105 1311

  2616 26160 Cotton, carded or combed তুলা,  আঁচড়ােনা বা carded 5203 1311

  2617 26170 Jute and other textile bast 
fibres (except flax, true hemp 
and ramie), processed but not 
spun; tow and waste of these 
fibres 

পাট eবং a া  আঁশােলা ত  (শন, 
aকৃি ম শন eবং েমষেলাম তীত) 
ি য়াজাতকৃত িক  গুটােনা বা পাক খাoয়া 
নয়,a েয়াজনীয় eবং িনকৃ  aংশ 

5303.90 1311

  2619 26190 Other vegetable textile fibres, 
processed but not spun; tow 
and waste of these fibres 

a া  uি জ বুনেনর আঁশ িক  পাকােনা 
নয়; ঐ আঁেশর  েমাটা সুতা eবং 
a েয়াজনীয় aংশ 

5301.21,  
.29, .30, 

5302.90, 
5305.00* 

1311

262    Man-made textile staple 
fibres processed for spinning 

বুনেনর জ  ি য়াজাতকৃত মানব 
ৈতির/কৃি ম ব  ধান আঁশ  

  

  2621 26210 Synthetic staple fibres, 
carded, combed or otherwise 
processed for spinning 

বুনেনর জ  িমি ত ধান আঁশ, carded 
, আঁচড়ােনা বা a ভােব ি য়াজাতকৃত 

5506 1311

  2622 26220 Artificial staple fibres, carded, 
combed or otherwise 
processed for spinning 

বুনেনর জ  কৃি ম ধান আঁশ, carded 
, আঁচড়ােনা বা a ভােব ি য়াজাতকৃত 

5507 1311

263    Textile yarn and thread of 
natural fibres 

ব  বুনেনর জ  াকৃিতক আঁেশর পাকােনা 
বা েগাছা সুতা 
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  2631 26310 Silk yarn and yarn spun from 
silk waste; silk-worn gut 

েরশমী পাকােনা eবং aেকেজা েরশম হেত 
ৈতির বুনেনর সুতা ; বহৃত ত  বা েরশম 

5004  
- 5006 

1311

  2632 26320 Yarn of wool, containing 85% 
or more by weight of wool, not 
put up for retail sale 

পশমী পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা যা 
তার oজেনর 96% বা তার েবশী পিরমাণ 
পশম িদেয় ৈতির (খুচরা িব েয়র জ  নয়) 

5106.10, 
5107.10 

1311

  2633 26330 Yarn of wool, containing less 
than 85% by weight of wool, 
not put up for retail sale 

পশমী পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা যা 
তার oজেনর 96% eর কম পিরমাণ পশম 
িদেয় ৈতির (খুচরা িব েয়র জ  নয়) 

5106.20, 
5107.20 

1311

  2634 26340 Yarn of wool, not put up for 
retail sale; yarn of fine or 
coarse animal hair or of horse 
hair (including gimped 
horsehair yarn), whether or 
not put up for retail sale 

পশমী পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা, খুচরা 
িব েয়র জ  নয়,  সূ  বা েমাটা পশু বা 
a  েলাম িদেয় েতির পাকােনা সুতা, খুচরা 
িব েয়র জ  নয় 

5108  
- 5110 

1311

  2635 26350 Cotton sewing thread সুিত েসলাi সুতা বা সুতার েগাছা 5204  1311

  2636 26360 Cotton yarn (other than 
sewing thread), containing 
85% or more by weight of 
cotton 

তুলার/সুিত পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা 
(েসলাi সুতা তীত) যা তার oজেনর 96% 
বা তার েবশী পিরমাণ তুলা িদেয় ৈতির 

 5205, 
5207.10 

1311

  2637 26370 Cotton yarn (other than 
sewing thread), containing 
less than 85% by weight of 
cotton 

সুিত পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা (েসলাi 
সুতা তীত) যা তার oজেনর 96% eর 
েচেয় কম পিরমাণ তুলা িদেয় ৈতির 

5206,  
5207.90 

1311

  2638 26380 Yarn of vegetable textile 
fibres other than cotton 
(including flax, jute, coir and 
true hemp); paper yarn 

পােটর o a া  uি জ বুননেযা  ত র 
পাকােনা বা চরকায় কাটা সুতা (পাট, শন 
নািরেকেলর েছাবড়া); কাগেজর সুতা 

5306  
- 5308 

1311

264    Textile yarn and thread of 
man-made filaments or staple 
fibres 

কৃি ম বা মানব ৈতির সূ  বা ধান ত  
হেত ব  বুনেনর জ  ৈতির পাকােনা সুতা 

  

  2641 26410 Sewing thread of man-made 
filaments or staple fibres 

কৃি ম বা মানব ৈতির সূ  বা ধান ত  হেত  
ৈতির  সুতা/েগাছা সুতা 

5401, 
5508 

1311

  2642 26420 Yarn of man-made filaments, 
multiple or cabled (other than 
sewing thread, high tenacity 
yarn of polyamides, polyesters 
or viscose rayon), not put up 
for retail sale; man-made 
filament yarn (other than 
sewing thread), put up for 
retail sale 

কৃি ম/মানব ৈতির  সূ  ত র পাকােনা 
িবিভ  ধরেণর সুতা/সুতার েগছা (েসলাi 
সুতা, polyamides eর শ  আঠাযু  
পাকােনা সুতা, polyesters বা আঠােলা 
কৃি ম েরশম তীত), খুচরা িব েয়র জ  
েতালা হয় নাi। কৃি ম সূ  ত র পাকােনা 
সুতা (েসলাi সুতা তীত), খুচরা িব েয়র 
জ  নয় 

5402.61  
- .69, 5403 

.41 - .49,  
5406 

1311

  2643 26430 Yarn (other than sewing 
thread) of synthetic staple 
fibres, containing 85% or 
more by weight of such fibres 

িমি ত ধান ত  হেত ৈতির পাকােনা সুতা 
(েসলাi সুতা তীত), যা তার oজেনর 
96% বা তার েবশী পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় 
ৈতির  

5509.11  
- .42,  

5511.10 

1311

  2644 26440 Yarn (other than sewing 
thread) of synthetic staple 
fibres, containing less than 
85% by weight of such fibres 

িমি ত ধান ত  হেত ৈতির পাকােনা সুতা 
(েসলাi সুতা তীত), যা তার oজেনর 
96% eর কম পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় 
ৈতির 

5509.11  
- .99,  

5511.20 

1311

  2645 26450 Yarn (other than sewing 
thread) of artificial staple 
fibres, containing 85% or 
more by weight of such fibres, 
not put up for retail sale 

কৃি ম ধান ত  হেত ৈতির পাকােনা সুতা 
(েসলাi সুতা তীত), যা তার oজেনর 
96% বা তার েবশী পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় 
ৈতির, খুচরা িব েয়র জ  নয় 

5510.11,  
.12 

1311
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  2646 26460 Yarn (other than sewing 
thread) of artificial staple 
fibres, containing less than 
85% by weight of such fibres, 
not put up for retail sale; yarn 
(other than sewing thread) of 
artificial staple fibres, put up 
for retail sale 

কৃি ম ধান ত  হেত ৈতির পাকােনা সুতা 
(েসলাi সুতা তীত), যা তার oজেনর 
96% eর কম পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় 
ৈতির, খুচরা িব েয়র জ  েতালা হয় নাi; 
কৃি ম ধান ত  হেত ৈতির পাকােনা সুতা 
(েসলাi সুতা তীত),  খুচরা িব েয়র জ  
েতালা হেয়েছ 

5510.20  
-.90,  

5511.30 

1311

265    Woven fabrics (except special 
fabrics) of natural fibres 
other than cotton 

তুলা a  াকৃিতক ত  বা িচকন সুতার 
বুননকৃত ব  ( িবেশষ ধরেণর ব  তীত) 

  

  2651 26510 Woven fabrics of silk or of silk 
waste 

েরশমী সুতা বা েরশেমর বািতল aংশ ারা 
বুননকৃত ব                                         

5007 1312

  2652 26520 Woven fabrics of carded wool 
or of carded fine animal hair, 
containing 85% or more by 
weight of wool or fine animal 
hair 

Carded পশম বা carded পশুর সূ  
েলাম ারা বুননকৃত ব  যা তার oজেনর 
96% বা তার েবশী  পিরমাণ পশম বা পশুর 
সূ  েলাম িদেয় ৈতির 

5111.11, 
.19 

1312

  2653 26530 Woven fabrics of combed 
wool or of combed fine animal 
hair, containing 85% or more 
by weight of wool or fine 
animal hair 

আঁচড়ােনা/িব ািসত পশম বা পশুর সূ  
েলাম ারা বুননকৃত ব  যা তার oজেনর 
96% বা তার েবশী পিরমাণ পশম বা পশুর 
সূ  েলাম িদেয় ৈতির 

5112.11,  
.19 

1312

  2654 26540 Woven fabrics of wool or fine 
animal hair, containing less 
than 85% by weight of wool or 
fine animal hair 

পশম বা পশুর সূ  েলাম ারা বুননকৃত ব  
যা তার oজেনর 96% eর কম পিরমাণ 
পশম বা পশুর সূ  েলাম িদেয় ৈতির 

5111.20 —  
.90, 5112. 

20 -.90 

1312

  2655 26550 Woven fabrics of coarse 
animal hair or of horsehair 

েমাটা বা পশুর িনকৃ  েলাম বা a  েলাম 
ারা বুননকৃত ব  

5113 1312

  2656 26560 Woven fabrics of flax শেনর ত  ারা বুননকৃত ব  5309 1312

  2657 26570 Woven fabrics of jute and 
other textile bast fibres 
(except flax, true hemp and 
ramie) 

পাট eবং a া  ব জাত আঁশােলা বাকল 
ারা বুননকৃত ব   (শন, aকৃি ম শন, েমষ 
েলাম তীত) 

5310 1312

 2659 26590 Woven fabrics of other 
vegetable textile fibres; 
woven fabrics of paper yarn 

a া  uি জ বুননেযা  ত  ারা বুননকৃত 
ব , কাগুেজ পাকােনা সুতার ারা বুননকৃত 
ব  

5311 1312

266    Woven fabrics (except special 
fabrics) of cotton 

কাপ র্াস তুলা েথেক া  সুতা ারা বুননকৃত 
ব  (িবেশষ ধরেণর ব  তীত) 

  

  2661 26610 Woven fabrics of cotton, 
containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing not 
more than 200 g/m2 

তুলা েথেক া  সুতা ারা বুননকৃত ব   যা 
তার oজেনর 96% বা তার েবশী পিরমাণ 
তুলা িদেয় ৈতির Weighing  200 
g/m2 eর েবশী নয় 

5208 1312

  2662 26620 Woven fabrics of cotton, 
containing 85% or more by 
weight of cotton, weighing 
more than 200 g/m2 

তুলা েথেক া  সুতা ারা বুননকৃত ব  যা 
তার oজেনর 96% বা তার েবশী পিরমাণ 
তুলা িদেয় ৈতির Weighing  200 
g/m2 eর েবশী  

5209 1312

  2663 26630 Woven fabrics of cotton, 
containing less than 85% by 
weight of cotton, mixed 
mainly or solely with man-
made fibres 

তুলা েথেক া  সুতা ারা বুননকৃত ব  যা 
তার oজেনর 96% eর কম পিরমাণ তুলা 
িদেয় ৈতির, ধাণত িমি ত বা শুধুমা  
কৃি ম/মানব ৈতির আঁশ 

5210, 
5211 

1312

  2669 26690 Other woven fabrics of cotton তুলা েথেক া  সুতা ারা a া  বুননকৃত 
ব  

5212 1312

267    Woven fabrics (except special 
fabrics) of man-made 

কৃি ম/মানব ৈতির সরু সুতা eবং ধান ত  
ারা বুননকৃত ব  ( িবেশষ ধরেণর ব  
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filaments and staple fibres তীত)  

  2671 26710 Woven fabrics of man-made 
filament yarn, obtained from 
high tenacity yarn of nylon or 
other polyamides, of 
polyesters or of viscose rayon; 
woven fabrics of synthetic 
filament yarn, obtained from 
strip or the like; woven 
fabrics of synthetic filament 
yarn, consisting of layers of 
parallel yarns superimposed 
on each other at angles, the 
layers being bonded at the 
intersections of the yarns 
(including mesh scrims) 

কৃি ম/মানব ৈতির সূ  ত র পাকােনা সুতা 
ারা বুননকৃত ব , eগুেলা নাiলন, a া   

polyamides, polyesters eর 
কৃি ম েরশেমর ভাল মােনর পাকােনা সুতা, 
ei সূ  পাকােনা সুতাগুেলা aতয্  মজবুত 
সুতা েথেক সং হ করা হয় যা  
polyesters বা আঠােলা কৃি ম 
েরশেমর ৈতির, আঠােলা কৃি ম েরশম বা  
polyesters গুেলা নাiলন বা a া  
polyamides eর ৈতির, Strip 
aথবা  strip সদৃশ ব   েথেক সংগৃহীত 
কৃি ম আঠােলা পাকােনা সুতা িদেয় ৈতির 
বুননকৃত ব , ei বুননকৃত ব গুিল িবিভ  
ের সি ত সুতা যা সমা রালভােব eকটা 
েকৗিণক বধােন eকটার uপর a টা 
াপন করা 

5407.10 —  
.30, 5408. 

10 

1312

  2672 26720 Other woven fabrics of man-
made filament yarn, 
containing 85% or more by 
weight of such filaments 

মানব ৈতির/কৃি ম সূ  ত র পাকােনা সুতা 
ারা a া  বুননকৃত ব , যা তার oজেনর 
96% বা তার েবশী পিরমাণ মানব 
ৈতির/কৃি ম সূ  ত  িদেয় ৈতির 

5407.41 — 
.74, 5408. 

21 - .24 

1312

  2673 26730 Other woven fabrics of man-
made filament yarn 

মানব ৈতির/কৃি ম সূ  ত র পাকােনা সুতা 
ারা a া  বুননকৃত ব  

5407.81  
-.94, 5408. 

31 -.34 

1312

  2674 26740 Woven fabrics of synthetic 
staple fibres, containing 85% 
or more by weight of synthetic 
staple fibres 

িমি ত ধান িসনেথিটক ত র ারা বুননকৃত 
ব  যা তার oজেনর 96% বা তার েবশী 
পিরমাণ ঐরূপ ত  িদেয় ৈতির 

5512 1312

  2675 26750 Woven fabrics of artificial 
staple fibres, containing 85% 
or more by weight of artificial 
staple fibres 

কৃি ম ধান ত র ারা বুননকৃত ব  যা তার 
oজেনর 96% বা তার েবশী পিরমাণ ঐরূপ 
ত  িদেয় ৈতির 

5516.11  
-.14 

1312

  2676 26760 Woven fabrics of man-made 
staple fibres, containing less 
than 85% of such fibres, mixed 
mainly or solely with cotton 

মানব ৈতির/কৃি ম ধান ত র ারা বুননকৃত 
ব  যা তার oজেনর 96% eর কম  ঐরূপ 
ত  িদেয় ৈতির ধাণতঃ িমি ত বা শুধুমা  
তুলার 

5513,  
5514, 
5516. 

41 - .44 

1312

  2677 26770 Woven fabrics of man-made 
staple fibres, containing less 
than 85% of such fibres, mixed 
mainly or solely with wool or 
fine animal hair 

মানব ৈতির ধান ত  ারা বুননকৃত ব  যা 
তার oজেনর 96% eর কম  ঐরূপ ত  
িদেয় ৈতির ধাণতঃ িমি ত বা শুধুমা  
পশম বা পশুর সূ  েলােমর  

5515.13,  
.22, 5516. 

31- .34 

1312

  2679 26790 Other woven fabrics of man-
made staple fibres 

মানব ৈতির ধান ত  ারা a া  বুননকৃত 
ব  

5515.11,.1
2, .19, .21, 

.29, .91, 
.99, 

5516.21 - 
.24, .91-

.94 

1312

 268    Special fabrics িবেশষ বা িনিদ র্  ব    

  2681 26810 Woven pile fabrics and 
chenille fabrics (other than 
terry towelling and narrow 
fabrics) of cotton 

তুলা িদেয় ৈতির েভলেভট eবং মখমেলর 
বুননকৃত ব           ( terry 
towelling  eবং a শ  বা সংকীণ র্ 
ব  তীত) 

 5801.21  
-.26 

1312

  2682 26820 Woven pile fabrics and 
chenille fabrics (other than 
terry towelling and narrow 
fabrics) of man-made fibres 

মানব ৈতির/কৃি ম ত  িদেয় ৈতির েভলেভট 
eবং মখমেলর বুননকৃত ব  ( terry 
towelling  eবং narrow 

5801.31  
-.36 

1312
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fabrics a শ  বা সংকীণ র্ ব  তীত) 

  2683 26830 Other woven pile fabrics and 
chenille fabrics (other than 
terry towelling and narrow 
fabrics) 

a া  েভলেভট eবং মখমেলর বুননকৃত 
ব  ( terry towelling  eবং 
narrow fabrics a শ  বা সংকীণ র্ 
ব  তীত) 

5801.10, 
.90 

1312

  2684 26840 Terry towelling and similar 
woven terry fabrics (other 
than narrow fabrics) of cotton

তুলা িদেয় ৈতির terry towelling  
eবং ঐ জাতীয় বুননকৃত  ব   (narrow 
fabrics a শ  বা সংকীণ র্ ব  তীত) 

5802.11, 
.19 

1312

  2685 26850 Other terry towelling and 
similar woven terry fabrics 
(other than narrow fabrics) 

a া  terry towelling  eবং ঐ 
জাতীয় বুননকৃত  ব   (narrow 
fabrics a শ  বা সংকীণ র্ ব  তীত) 

5802.20 1312

  2686 26860 Gauze (other than narrow 
fabrics) 

গজ, (িচিকৎসা কােজ বা পদ র্ায় বহৃত), 
a শ  ব  তীত 

5803 1312

  2688 26880 Tufted textile fabrics, other 
than carpets 

সুতার েগছা জাতীয় বুননকৃত ব  (গািলচা 
তীত) 

5802.30 1312

  2689 26890 Woven fabrics (including 
narrow fabrics) of glass fibres

 ত   ারা বুননকৃত ব  (narrow 
fabrics a শ  বা সংকীণ র্ ব  সহ) 

7019.40  
-.59 

1312

Division 27     Textile articles other than 
apparel 

েট টাiল, গােম র্ স েট টাiল সাম ী 
িতত 

  

271    Made-up textile articles েট টাiল সাম ী পিরেধয় েট টাiল সাম ী    

  2711 27110 Blankets and travelling rugs 
(except electric blankets) 

ক ল eবং েমাট চ দর জাতীয় মেন 
বহৃত হয় (iেলকি ক ক ল িতত) 

6301.20  
-.90 

1392

  2712 27120 Bed linen, table linen, toilet 
linen and kitchen linen 

িবছানার চ দর, েটিবল থ, টয়েলট o 
রা াঘেরর পদ র্া 

6302 1392

  2713 27130 Curtains (including drapes) 
and interior blinds; curtain or 
bed valances 

পদ র্া, জানালার পদ র্া, িবছানার-জানালায় 
েদoয়া চ দর জাতীয় 

6303 1392

  27131* Mosquito curtains মশারী  

  2714 27140 Other furnishing articles 
n.e.c.; sets of woven fabric 
and yarn for making up into 
rugs, tapestries, embroidered 
table cloths or serviettes, or 
similar textile articles, put up 
in packings for retail sale 

a া  ব জাত সাজস া সাম ী uৎপাদন, 
আঁশজাতীয় েমাটা চ দর, েটিবল থ, ানার, 
রংগীন সুতার ারা aলংকৃত ব  খ  eবং 
a া  ব সাম ী  যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

5805,  
6304,  
6308 

1392

  2715 27150 Sacks and bags, of a kind used 
for the packing of goods 

মালামাল ািকং বা বাধ i করার জ , 
ব া, থেল, াগ iতয্ািদ  

6305 1392

  27151* Sacks, bags and other made of 
jute for packing of goods 

পােটর ব া, াগ eবং পােটর ৈতরী ািকং 
ািদ 

 

  2716 27160 Tarpaulins, sails for boats etc., 
awnings, sunblinds, tents and 
camping goods (including 
pneumatic mattresses) 

েনৗকার পাল, ি পল, ত বু, েরৗ াবারণ ৈতরী 
করা,  pneumatic েতাষক সহ  

6306 1392

  2717 27170 Parachutes ারাসুট 8804 1392

  2718 27180 Quilts, eiderdowns, cushions, 
pouffes, pillows, sleeping bags 
and the like, fitted with 
springs or stuffed or 
internally fitted with any 
material or of cellular rubber 
or plastics 

েলপ, েতাষক, কুশন, পােপাস, বািলশ ভৃিত 
িবছানাপ  েয েকান িজিনস ারা ৈতরী বা 
রাবার o াি ক ারা ৈতরী  

9404.90,  
.90 

1392
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  27181* Car covers, seat covers and 
similar goods 

গাড়ীর কভার, িসট কভার eবং eকi জাতীয় 
ািদ 

 1392

  2719 27190 Other made-up textile articles 
(including floor-cloths, dish-
cloths, dusters and similar 
cleaning cloths, life-jackets 
and life-belts) 

েট টাiেল ৈতরী a া  ািদ (লাiফ 
জয্ােকট, ে ার থ, ডা ার, পির ার কােজ 
বহৃত a া  কাপড়) 

6307 1392

272    Carpets and other textile floor 
coverings 

কােপ র্ট o কােপ র্ট জাতীয় ে ার 
কভার/ঢাকনা 

  

  2721 27210 Carpets and other textile floor 
coverings, knotted 

কােপ র্ট eবং ে ার কভািরং a া  
েট টাiল সাম ী, নেটড 

5701 1393

  2722 27220 Carpets and other textile floor 
coverings, woven, not tufted 
or flocked 

কােপ র্ট eবং a া  েট টাiেল তকৃত  
সুতী বে র ে ার কভার (েগাছাকৃত নয়) 

5702 1393

  2723 27230 Carpets and other textile floor 
coverings, tufted 

কােপ র্ট eবং a া  ে ার কভার 
(েগাছাকৃত) 

5703 1393

  27231* Doormat made of jute or other 
textiles 

পােটর ৈতরী দরজার পােপাশ বা a া  
েবানা কাপড় 

 1393

  27232* Jute carpets পােটর ৈতরী েমেঝ ঢািকবার পুরু কােপ র্ট  

  27233* Jute textile for floor covering 
mat 

পােটর েবানা ে ার কভার eবং a া  
সেতর ী 

 

  2729 27290 Other carpets and textile floor 
coverings (including those of 
felt) 

a া  পশমী জাতীয় কােপ র্ট o ে ার 
কভার 

5704,570
5 

1393

273    Twine, cordage, ropes and 
cables and articles thereof 
(including netting) 

দিড়, পাকােনা দিড়, জাহাজ ব ধা দিড়, 
জাহাজ ব ধা িশকল (সূতার জালসহ a া  
দিড়) 

  

  2731 27310 Twine, cordage, rope and 
cables 

দিড়, পাকােনা দিড়, জাহাজ ব ধা দিড় o 
িশকল 

5607 1394

  2732 27320 Knotted netting of twine, 
cordage or rope; made up nets 
of textile materials; articles of 
yarn, strip, twine, cordage, 
rope or cables n.e.c. 

বুননকৃত দিড়, পাকােনা দিড়, জাহাজ ব ধা 
দিড়, তকৃত জাল, যাহা a  ে ণীভূ  
হয়িন  

5608,560
9 

1394

279    Textiles n.e.c. ব  uৎপাদন যা a  ে নীভূ  হয়িন   

   2791  Tulles, lace, narrow woven 
fabrics, trimmings and 
embroidery 

েমেয়েদর েপাষাক, েনকাব বা oড়না েলস 
ব  o জা জমক পূণ র্ eমে াডারী ব  
িবেশষ 

  

  27911 Narrow woven fabrics; 
narrow fabrics of warp 
without weft assembled by 
adhesive (bolducs); labels, 
badges and similar articles of 
textile materials, not 
embroidered; braids in the 
piece; ornamental trimmings 
in the piece, without 
embroidery, other than 
knitted or crocheted; tassels, 
pompons and similar articles 

ত জাত o পিরেধয় ব , ােবল, াজ 
eবং eকi ধরেনর পিরেধয় েপাষাক যাহা 
সুচীকম র্ করা হয় নাi, কাপেড়র টুকরায় 
রী, পাiড় বসােনা e ধরেনর পিরেধয় 
েপাশাক, ঝলর ব   

5806  
-5808 

1399

   27912 Tulles and other net fabrics, 
except woven, knitted or 
crocheted fabrics; lace in the 
piece, in strips or in motifs 

েরশেমর সূ  জাল eবং a া  জাল 
জাতীয় কাপড় (বুনন) সকল ত ারা ািটং, 
ািডং, oয়ারীং, েলচ টুকরা eবং uৎপাদন  

5804 1399

   27913 Embroidery in the piece, in ত জাত o পিরেধয় বে র uপর সূচীকম র্ 5810 1399
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strips or in motifs ারা eমে াডারী করা হয় 

  2792  Felt and nonwovens বুনন ছাড়া পশিম পিরেধয় ব    

   27921 Felt পশিম কাপড় িবেশষ 5602 1399

   27922 Nonwovens বুনন জাত নয় 5603 1399

  2799  Other textile articles a া  বুনন জাতীয় uপকরণ িবেশষ   

   27991 Wadding of textile materials 
and articles thereof; textile 
fibres not exceeding 5 mm in 
length (flock), textile dust and 
mill neps 

তুলা বা পশম জাতীয়; পাট েদoয়া বা আ র 
েদoয়া নুিটপাকােনা ব  িবেশষ, ততব  
বুনন সাম ী, আঁশ জাতীয় ব  যাহা প চ (6) 
িম:িম: eর uে র্নয় eবং েট টাiল ডা  
eবং িমল িনপস 

5601 1399

   27992 Rubber thread and cord, 
textile covered; textile yarn 
and strip, impregnated or 
covered with rubber or 
plastics 

রাবার সুতা, দিড়, েট টাiল বুনন সূতা, 
াি ক দিড় রাবার বা াি ক ারা আবৃত 

5604 1399

   27993 Metallized yarn ধাতব পদাথ র্ ারা ৈতরী সূতা  5605 1399

   27994 Woven fabrics of metal thread 
or metallized yarn n.e.c. 

আশঁ জাতীয় বুনন সাম ী o ধাতব জাতীয় 
সূতা যাহা a  ে ণীভূ  হয় নাi 

5809 1399

   27995 Gimped yarn and strip; 
chenille yarn; loop wale-yarn 

সাধারণ সূতা eবং দাগক টা, মখমল জাতীয় 
সূতা, িবক  সূতা iতয্ািদ  

5606 1399

   27996 Tyre cord fabric of high 
tenacity yarn of nylon or other 
polyamides, polyesters or 
viscose rayon 

টায়ার কড র্, নায়নল o েরয়ন, 
Polyester ারা ৈতরীকৃত সুতা 

5902 1399

   27997 Textile fabrics, impregnated, 
coated or covered n.e.c. 

বুনন জাতীয় সূতা eবং বুক েখালা o বুক 
আবৃত করা a া  েপাষাক যাহা a  
ে ণীভূ  করা হয় নাi 

5901,  
5903,  
5907 

1399

   27998 Textile products and articles 
for technical uses (including 
wicks, gas mantles, 
hosepiping, transmission or 
conveyor belts, bolting cloth 
and straining cloth) 

সকল কােরর েট টাiল সাম ী, 
েটকিনকয্াল কােজ বহৃত (িবতরণ বা 
েযাগােযােগর েব  iতয্ািদ) 

5908 —  
5911 

1399

   27999 Quilted textile products in the 
piece n.e.c. 

বুনন জাতীয় াপ-েতাষেকর কাপড় যাহা 
a  ে ণীেত 
a র্ভূ  করা হয় নাi 

5811 1399

Division 28    Knitted or crocheted fabrics; 
wearing apparel 

কাপেড় ফুল েতালা, েসলাi করা পিরেধয় 
ব  িবেশষ 

  

281    Knitted or crocheted fabrics কাপেড় ফুল েতালা, েসলাi করা  আঁশ 
জাতীয় পিরেধয় ব  িবেশষ 

  

  2811 28110 Pile fabrics and terry fabrics, 
knitted or crocheted 

ফুল েতালা কাপেড়র গািলচা, কৃি ম ত বা 
সুচ ারা েসলাi করা গািলচা 

6001 1391

  2819 28190 Other knitted or crocheted 
fabrics 

a া  েসলাiকৃত aথবা ফুল েতালা কাপড় 6002,  
6003, 
6004, 
6005, 
6006 

1391

282    Wearing apparel, except fur 
apparel 

পিরেধয় েপাশাক, পশিম েপাশাক িতত     

  2821 28210 Panty hose, tights, stockings, 
socks and other hosiery, 
knitted or crocheted 

েহািসয়ারী  সাম ী, েমাজা, a ব র্াস, 
হাতেমাজা, ব ব নী, েসলাi কৃত aথবা 
ফুল েতালা 

6115 1430
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  28211* Napkin/gamcha গামছা/েনপিকন  

  2822  Wearing apparel, knitted or 
crocheted 

েসলাi কৃত বা ফুল েতালা পিরেধয় ব    

  28220* Lungi for men and boys পুরুষ o বালেকর জ  পিরেধয়  লুি   

   28221 Men's or boys' suits, coats, 
jackets, trousers, shorts and 
the like, knitted or crocheted 

েসলাi কৃত বা ফুল েতালা পুরুষ বা 
বালকেদর েকাট সুয্ট, জয্ােকট, াoজার, 
হাফ া  iতয্ািদ পিরেধয় ব  

6101,  
6103 

1410

   28222 Men's or boys' shirts, 
underpants, pyjamas, dressing 
gowns and similar articles, 
knitted or crocheted 

েসলাi কৃত বা ফুল েতালা পুরুষ বা 
বালকেদর শ র্াট, পায়জামা, জাi া, গাuন 
eবং eকi জাতীয় েপাষাক 

6105,  
6107 

1410

   28223 Women's or girls' suits, coats, 
jackets, dresses, skirts, 
trousers, shorts and the like, 
knitted or crocheted 

েসলাi কৃত বা ফুল েতালা মিহলা o 
বািলকােদর সুয্ট, েকাট র্, জয্ােকট, সট র্, জামা, 
পায়জামা, সট র্ া  iতয্ািদ  

6102,  
6104 

1410

   28224 Women's or girls' blouses, 
shirts, petticoats, panties, 
nightdresses, dressing gowns 
and similar articles, knitted or 
crocheted 

েসলাi কৃত বা ফুল েতালা মিহলােদর বা 
বািলকােদর াuজ, কামীজ, েপিটেকাট, 
a র্বাস, রা ীকালীন পিরেধয় েপাষাক, 
গাuন, জামা iতয্ািদ  

6106,  
6108 

1410

   28225 T-shirts, singlets and other 
vests, knitted or crocheted 

েসলাi কৃত বা ফুল েতালা িট-শাট র্, হাতা 
ক টা জামা, জামার িনেচ পরার জ  a র্বাস 
িবেশষ 

6109 1410, 
1430

   28226 Jerseys, pullovers, cardigans, 
waistcoats and similar 
articles, knitted or crocheted 

মাথার uপর িদয়া জড়ােনা জামা, কািড র্গান, 
েকামর পয র্ বা কা  েথেক েকামর পয র্ 
ঢাকা েপাষাক, জাস  েপাষাক সমুহ 

6110 1430

   28227 Babies' garments and clothing 
accessories, knitted or 
crocheted 

েসলাi বা ফুল েতালা িশশুেদর জামা কাপড় 
o সহায়ক কাপড় েচাপড় iতয্ািদ 

6111 1410

   28228 Track suits, ski suits, 
swimwear and other 
garments, knitted or 
crocheted n.e.c. 

েসলাi বা ফুল েতালা  াক সুয্ট, বরেফর 
uপর িদয়া চলাচেলর জ  েপাষাক o সাত র 
কাটার সময় বহৃত েপাষাক সমূহ 

6112,  
6114 

1410

   28229 Gloves, shawls, scarves, veils, 
ties, cravats and other made-
up clothing accessories, 
knitted or crocheted; knitted 
or crocheted parts of 
garments or of clothing 
accessories 

শাল, হাত েমাজা, েমেয়েদর শীত ব ; টাi, 
েঘামটা সহায়ক েপাষাক েসলাi বা ফুল 
েতালা ব  সমূহ 

6116,  
6117 

1410

  2823  Wearing apparel, of textile 
fabric, not knitted or 
crocheted; brassieres, corsets, 
suspenders and similar 
articles, whether or not 
knitted or crocheted 

েসলাi o ফুল েতালা বা ফুল েতালা  নয় 
eরূপ বুনন কৃত েপাষাক, ব ব নী, a র্বাস, 
কুিটব  িফতা o eকi ধরেনর েপাষাক  

  

   28231 Men's or boys' suits, coats, 
jackets, trousers, shorts and 
the like, of textile fabric, not 
knitted or crocheted 

েসলাi বা ফুল েতালা নয় eমন পুরুষ o 
বালকেদর সুয্ট, েকাট, জয্ােকট পায়জামা 
eবং eকi ধরেনর বুনন কৃত েপাষাক   

6201,  
6203 

1410

   28232 Men's or boys' shirts, singlets, 
underpants, pyjamas, dressing 
gowns and similar articles, of 
textile fabric, not knitted or 
crocheted 

েসলাi বা ফুল েতালা নয় eমন বালক o 
পুরুষেদর জামা জামার িনেচর হাফ শাট র্, 
জাi া, পাজামা, পিরেধয়, গাuন e ধরেনর 
বুনন জাতীয় েপাষাক 

6205,  
6207 

1410

   28233 Women's or girls' suits, coats, 
jackets, dresses, skirts, 

েসলাi বা ফুল েতালা নয় মিহলা o 
বািলকােদর পিরেধয়, সুয্ট, েকাট, জয্ােকট, 

6202,  
6204 

1410
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trousers, shorts and the like, 
of textile fabric, not knitted or 
crocheted 

াট র্, পাজামা, হাফ া  eবং eকi ধরেনর 
পিরেধয় েপাষাক 

   28234 Women's or girls' blouses, 
shirts, singlets, petticoats, 
panties, nightdresses, 
dressing gowns and similar 
articles, of textile fabric, not 
knitted or crocheted 

েসলাiকৃত বা ফুল েতালা নয় মিহলা o 
বািলকােদর াuজ, শাট র্, জামার িনেচর হাতা 
কাটা শাট র্, েপিটেকাট, a র্বাস, রা ীকািলন 
েপাষাক, সাজঘেরর েপাষাক eবং eকi 
ধরেনর বুননকৃত েপাষাক 

6206,  
6208 

1410

   28235 Babies' garments and clothing 
accessories, of textile fabric, 
not knitted or crocheted 

েসলাiকৃত বা ফুল েতালা নয় িশশুেদর 
েপাষাকািদ eবং বুননকৃত সহায়ক 
েপাষাকািদ 

6209 1410

   28236 Track suits, ski suits, 
swimwear and other 
garments, of textile fabric, not 
knitted or crocheted n.e.c. 

েসলাi বা ফুল েতালা নয়  াকসুয্ট, বরেপর 
uপর িদেয় শীেতর িদেন চলাচেলর েপাষাক, 
স তার কাটার সময় পিরেধয় েপাষাক eবং 
a া  বুনন জাতীয় েপাষাকািদ যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

6211 1410

   28237 Brassieres, girdles, corsets, 
braces, suspenders, garters 
and similar articles and parts 
thereof, whether or not 
knitted or crocheted 

েসলাiকৃত বা ফুল েতালা নয় eমন পিরেধয় 
েপাষাক ব ব নী, a র্বাস, কুিটব  িফতা, 
সহায়ক বা eকi ধরেনর েপাষাক 

6212 1410

   28238 Handkerchiefs, shawls, 
scarves, veils, ties, cravats, 
gloves and other made-up 
clothing accessories, of textile 
fabric, not knitted or 
crocheted; parts of garments 
or of clothing accessories, of 
textile fabric, not knitted or 
crocheted n.e.c. 

েসলাi বা ফুল েতালা নয়  রুমাল, সাল, াট র্, 
শীত ব , টাi; হাত েমাজা; েঘামটা eবং 
a  ৈতয়ারী সহায়ক েপাষাক যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

6213 - 
6217 

1410

  28239* Saree, duti for women  মিহলােদর পিরেধয় শাড়ী, ধুিত  

  2824  Apparel and clothing 
accessories, of leather, 
composition leather or 
plastics 

চামড়া, িমি ত চামড়া, aথবা  াি ক ারা 
ৈতয়ারী েপাষাক eবং েপাষাক সাম ী 

  

   28241 Apparel of leather or of 
composition leather 

চামড়া, aথবা িমি ত চামড়ার ৈতরী েপাষাক 4203.10 1410

   28242 Clothing accessories of 
leather or of composition 
leather, except sports gloves 

কাপেড়র িজিনষ, চামড়া aথবা িমি ত 
চামড়া ারা ৈতরী েপাষাক, েখলাধুলার হাত 
েমৗজা িতত   

4203.29  
-.40 

1410

   28243 Apparel and clothing 
accessories of plastics (incl. 
gloves) 

াি ক িমি ত কাপড়, হাত েমাজাসহ, 
পিরেধয় ব   

3926.20 1410, 
2220

  2825 28250 Garments made up of felt or 
nonwovens; garments made 
up of textile fabrics 
impregnated or coated with 
plastics, rubber or other 
materials 

রাবার বা াি ক o a া   ারা 
িমি ত ৈতয়ারী, বুননকৃত o aবুননকৃত 
পশমী ৈতরী েপাষাক 

 
6113,  
6210 

1410

  2826  Hats and headgear সােহবী টুপী o মাথার মাথল িবেশষ   

   28261 Hat-forms, hat bodies and 
hoods of felt; plateaux and 
manchons of felt; hat-shapes, 
plaited or made by assembling 
strips of any material 

িবিভ  কার ািদ ারা ৈতয়ারী টুপীর 
গঠন আকাের বিড o নকশা করার িজিনষ  

6501,  
6502 

1410
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   28262 Hats and other headgear, of 
felt, or plaited or made by 
assembling strips of any 
material, or knitted or 
crocheted or made up from 
lace or other textile fabric in 
the piece; hair-nets 

েসলাiকৃত ফুল েতালা aথবা িফতা ারা 
বুননকৃত চুেলর েগাছা, টুিপ eবং a া  
েহডিগয়ার, পশিম জাতীয় aথবা েবনীযু  
aথবা সহায়ক েডারাকাট কাপড় ারা 
ৈতয়ারী টুিপ  

6504 —  
6505 

1410

   28269 Other headgear except 
headgear of rubber or of 
plastics, safety headgear and 
asbestos headgear; head-
bands, linings, covers, hat 
foundations, hat frames, 
peaks and chinstraps, for 
headgear 

a া  িশর ান বা িশরভূষণ রাবার o 
াি ক িতেরক েকামল পাত ারা ৈতরী 
িনরাপদ িশর ান, িশর ান ব নী, ব ািদর 
ারা ৈতরী িশর ান; িশর ান আবরণ, 
িশর ারণ সং াপন; িশর ারন কাঠােমা  

6506.99  
6507 

1410

283    Tanned or dressed furskins 
and artificial fur; articles 
thereof (except headgear) 

পাকােনা চামড়া o েপাষাক পশিম বা কৃি ম 
পশমী uপকরণ ারা ৈতরী ািদ (িশর ান 
িতত) 

  

  2831 28310 Tanned or dressed furskins চামড়া aথবা পিরেশািধত পশিম েপাষাক  4302 1511

  2832 28320 Articles of apparel, clothing 
accessories and other articles 
of furskin (except headgear) 

ৈতরী েপাষাক যাহা কাপড় o a া  পশমী 
সহায়ক uপকরণ ারা ৈতরী (িশর ান 
িতত) 

 4303 1420

  2833 28330 Artificial fur and articles 
thereof (except headgear) 

a া  কৃি ম পশমী uপকরণ ারা ৈতরী 
ািদ (িশর ান িতত) 

 4304 1420

Division 29    Leather and leather products; 
footwear 

চামড়া eবং চামড়াজাত প , পাদুকা   

291    Tanned or dressed leather; 
composition leather 

পাকােনা বা ে সড চামড়া, চামড়া িমি ত 
uপকরণ  

  

  2911 29110 Chamois leather; patent 
leather and patent laminated 
leather; metallized leather 

ধাতবকৃত চামড়া; চকচেক কাগজ ারা 
আবৃত চামড়া eবং হিরেণর চামড়া ারা 
আবৃত ািদ 

 4114 1511

  2912 29120 Other leather, of bovine or 
equine animals, without hair 
on 

গবািদপশু, a  eবং a া  াণীর চামড়া 
(েলাম বা চুল ছাড়া) 

4104,  
4107 

1511

  2913 29130 Other leather, without hair on 
(including sheep, lamb, goat or 
kid skin leather); composition 
leather with a basis of leather 
or leather fibre 

েমষ, েভড়া, ছাগল, ছাগল ছানার চামড়া ারা 
বা িমি ত চামড়া ারা ৈতরী যাহা a া  
চুল িবহীন পশুর চামড়া  ৈতরী ািদ 

4105,  
4106,  
4112,  
4113,  

4115.10 

1511

292    Luggage, handbags and the 
like; saddlery and harness; 
other articles of leather 

চামড়ার লােগজ, হয্া াগ eবং চামড়াজাত 
সাম ী, চামড়ার a া   uপকরণ 

  

  2921 29210 Saddlery and harness, for any 
animal, of any material 

েয েকান াণীর চামড়া ারা ৈতরী uপকরণ 
eবং a া  uপকরণ ারা ৈতরী চামড়া 
সাম ী o েঘাড়া সাজােনা uপকরণ 

 4201 1512

  2922 29220 Luggage, handbags and the 
like, of leather, composition 
leather, plastic sheeting, 
textile materials, vulcanized 
fibre or paperboard; travel 
sets for personal toilet, 
sewing or shoe or clothes 
cleaning 

ি গত েয়াজনীয় সাম ী েযমন ি গত 
বহােরর টয়েলট সাম ী, েসলাiকৃত 

কাপড়, জুতা, পির  কাপড়, েপপার েবাড র্, 
বুনন জাতীয় uপকরণ, াি ক জুতা, চামড়া 
বা চামড়া িমি ত ে র লােগজ হয্া াগ 
iতয্ািদ 

4202,  
9605 

1512

  2923 29230 Watch straps, except of metal হাত ঘিড় চম র্ ব নী ( ধাতব নয়) 9113.90 1512
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  2929 29290 Other articles of leather or 
composition leather (including 
articles of a kind used in 
machinery or mechanical 
appliances or for other 
technical uses) n.e.c. 

a া  চামড়াজাত সাম ী যাহা য  বা 
যাি ক ভােব বহার করা হয় aথবা 
যুি ক ভােব বহা র্  সাম ী যা 

a  ে ণীভূ  হয়িন 

4205 1512

293    Footwear, with outer soles 
and uppers of rubber or 
plastics, or with uppers of 
leather or textile materials, 
other than sports footwear, 
footwear incorporating a 
protective metal toe- cap and 
miscellaneous special 
footwear 

জুতা, যা াি ক, রাবার aথবা কাপড় ারা 
আবৃত, চামড়া বা ব  ারা আবৃত 
(েখলাধুলার জুতা যা ধাতব ারা মজবুত 
ভােব ৈতরী eবং িবেশষািয়ত জুতা তীত) 

  

  2931 29310 Waterproof footwear, with 
outer soles and uppers of 
rubber or plastics, other than 
footwear incorporating a 
protective metal toe-cap 

াি ক o রাবার ারা আবৃত পািন িনেরাধক 
জুতা (ধাতব ারা ৈতরী জুতা তীত) 

6401.92 
-.99 

1520

  2932 29320 Footwear with outer soles and 
uppers of rubber or plastics, 
other than waterproof 
footwear or sports footwear 

রাবার বা াি ক আবৃত  জুতা, েখলাধুলার বা 
পািন িনেরাধক জুতা তীত 

6402.20  
-.99 

1520

  2933 29330 Footwear with uppers of 
leather, other than sports 
footwear, footwear 
incorporating a protective 
metal toe-cap and 
miscellaneous special 
footwear 

uপেরর aংশ চামড়ার ৈতরী জুতা, 
েখলাধুলার জুতা বা িবেশষািয়ত তীত 

6403.51  
-.99,  

6405.10 

1520

  2934 29340 Footwear with uppers of 
textile materials, other than 
sports footwear 

েখলা লার পাদুকা তীত কাপড় ারা ৈতরী 
জুতা 

6404.19,  
.20, 6405 

.20 

1520

  29341* Footwear with upper of jute 
textitle, other than sports 
footwear 

পােটর ব  ারা ৈতরী পাদুকা, েখলাধুলার 
পাদুকা তীত 

 

294    Sports footwear, except 
skating boots 

েখলাধুলার জুতা, ে িটং জুতা তীত   

  2941 29410 Ski-boots, snowboard boots 
and cross-country ski 
footwear 

ি -বুট, ে ােবাড র্ বুট eবং ি  জুতা 6402.12, 
6403.12 

3230

  2942 29420 Tennis shoes, basketball 
shoes, gym shoes, training 
shoes and the like 

েটিনস েখলার জুতা, বাে ট বল েখলার 
জুতা, ায়াম করার জ  জুতা, িশ েনর 
জ  জুতা 

6404.11 1520

  2949 29490 Other sports footwear, except 
skating boots 

a া  েখলাধুলার জুতা, ে িটং বুট তীত 6402.19, 
6403.19 

1520

295    Other footwear, except 
asbestos footwear, 
orthopaedic footwear and 
skating boots 

a া  পাদুকা (eসেব র ারা ৈতরী জুতা, 
হাড় সং া  জুতা o (Skating 
Shoe) বরেফর uপর িদয়া চলা জুতা 
তীত) 

  

  2951 29510 Footwear incorporating a 
protective metal toe-cap, 
except those covered in 
subclass 29320 

a া  পাদুকা যা ধাতব পাত ারা ৈতরী  
(uপে ণী 29320 েত বিণ র্ত পাদুকা 
তীত) 

6401.10, 
6403.40 

1520

  2952 29520 Wooden footwear, 
miscellaneous special 
footwear and other footwear 
n.e.c. 

কােঠর বা কাঠ সংযু  পাদুকা, েযমন-খড়ম 
eবং a া  িবেশষ ধরেনর পাদুকা যা 
a   ে নীভূ  হয়িন 

6403.20, 
6405.90 

1520
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296    Parts of footwear; removable 
insoles, heel cushions and 
similar articles; gaiters, 
leggings and similar articles, 
and parts thereof 

জুতার aংশিবেশষ, েলিগং বা পােয়র 
uপকরণ আ াদন iতয্ািদ 

  

  2960 29600 Parts of footwear; removable 
insoles, heel cushions and 
similar articles; gaiters, 
leggings and similar articles, 
and parts thereof 

পাদুকার aংশ িবেশষ, েলিগং বা পােয়র 
uপরকার আচছাদন ভৃিত ািদ 

6406 1520, 
1629, 
2219, 
2220

Section 3    Other transportable goods, 
except metal products, 
machinery and equipment 

a া  পিরবহনেযা  প  (ধাতব প , 
েমিসনারী aথবা য পািত তীত)  

  

Division 31    Products of wood, cork, straw 
and plaiting materials 

কােঠর ৈতরী ািদ, খড়, িছিপ, িবনুিন করা 
িজিনস  

  

311    Wood, sawn or chipped 
lengthwise, sliced or peeled, 
of a thickness exceeding 6 
mm; railway or tramway 
sleepers (cross-ties) of wood, 
not impregnated 

কাঠ, ৈদঘ র্ aনুযায়ী িচরা বা টুকরা যা 7 
িমঃিমঃ পুরুে র aিধক, দীঘ র্ ফািল বা ত া 
কাঠ, কােঠর ৈতরী েরেলর বা  ােমর ি পার 
যা aনু েবশকৃত নয় 

  

  3110 31100 Wood, sawn or chipped 
lengthwise, sliced or peeled, 
of a thickness exceeding 6 
mm; railway or tramway 
sleepers (cross-ties) of wood, 
not impregnated 

কাঠ, ৈদঘ র্ aনুযায়ী িচরা বা টুকরা যা 7 
িমঃিমঃ পুরুে র aিধক, দীঘ র্ ফািল বা ত া 
কাঠ, েরেলর বা  ােমর ি পার যা 
aনু েবশকৃত নয় 

4406.10,  
4407 

1610

312    Wood continuously shaped 
along any of its edges or 
faces; wood wool; wood flour; 
wood in chips or particles 

িনিরিবিছ  ভােব েকান িনিদ  সাiেজর 
কােঠর স ুখভাগ বা িকনারা বা পাশ িবিশ  
কাঠ, কােঠর গুড়া, কােঠর ময়দা, কােঠর 
িচপ aথবা কােঠর  কনা 

  

  3121 31210 Wood, continuously shaped 
along any of its edges or faces 
(including strips and friezes 
for parquet flooring, not 
assembled, and beadings and 
mouldings) 

স ুখভােগ বা কােঠর েয েকান িকনারা 
ধারাবািহক ভােব সাiজ করা কাঠ 

4409 1610

  3122 31220 Wood wool; wood flour কােঠর পশম, কােঠর গুড়া 4405 1610

  3123 31230 Wood in chips or particles কােঠর চীপ o  কনা 4401.21,  
.22 

1610

313    Wood in the rough, including 
those treated with paint, 
stains, creosote or other 
preservatives; railway or 
tramway sleepers (cross-ties) 
of wood, impregnated 

aমসৃন কাঠ (রং, বািণ র্শ বা েকান 
ি জারেভিটভ েদয়া কাঠ সহ) েরলoেয় বা 
ামলাiেনর িসপােরর জ  বহৃত কাঠ 

  

  3131 31310 Wood in the rough, treated 
with paint, stains, creosote or 
other preservatives 

রং, ি জারেভিটভ iতয্ািদ েদয়া সহ aমসৃন 
জাতীয় কাঠ 

4403.10 1610

  3132 31320 Railway or tramway sleepers 
(cross-ties) of wood, 
impregnated 

েরলoেয় বা াম লাiেনর ি পােরর কাঠ 
(aনু েবশকৃত) 

4406.90 1610

  3133 31330 Other wood in the rough 
(including split poles and 
pickets) 

a া  aমসৃন কাঠ (খুিট বা িপেকট িহসােব 
বহৃত হয় eরূপ কাঠ) 

4404 1610

314    Boards and panels  েবাড র্ eবং ােনল   

  3141 31410 Plywood consisting solely of 
sheets of wood, except of 

কােঠর ৈতরী াi-uড, িভিনয়ার ােনল 4412.31  1621
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bamboo কাঠ, েলিমেনেটড কাঠ (ব শ তীত) -.39 

  3142 31420 Other plywood, veneered 
panels and similar laminated 
wood, except of bamboo 

a া  াiuড, িভিনয়ার ােনল eবং 
eকiরকম িলিমেনেটড কাঠ (ব শ তীত)  

4412.94,  
.99 

1621

  3143 31430 Particle board and similar 
board of wood or other 
ligneous materials 

পািট র্েকল েবাড র্ eবং eকi জাতীয় কােঠর 
েবাড র্ aথবা a া  uি দ জাতীয় িট 
ারা ৈতরী েবাড র্ 

4410 1621

  3144 31440 Fibreboard of wood or other 
ligneous materials 

কােঠর বা uি দ জাতীয় ে র ফাiবার 
েবাড র্/আঁশ েপড 

4411 1621

  3145 31450 Plywood, veneer panels and 
similar laminated wood of 
bamboo 

াiuড, িভনার ােনল eবং সমজাতীয় 
ব েশর ৈতরী েলিমেনেটড কাঠ 

4412.10 1621

315     Veneer sheets; sheets for 
plywood; densified wood 

িভিনয়ার িসট, াi-uড িসট, ঘন পূন র্ কাঠ   

  3151 31510 Veneer sheets and sheets for 
plywood and other wood sawn 
lengthwise, sliced or peeled, 
of a thickness not exceeding 6 
mm 

িভিনয়ার িসট eবং াiuেডর িসট যার 
পুরু  7 িমঃিমঃ eর uপের নয় 

4408 1621

  3152 31520 Densified wood পুরু/ঘন কাঠ 4413 1621

316    Builders' joinery and 
carpentry of wood (including 
cellular wood panels, 
assembled parquet panels, 
shingles and shakes) 

কাঠ িমি র uপেযাগী কাঠ (কােঠর 
ত া/ ােনল iতয্ািদ 

  

  3160 31600 Builders' joinery and 
carpentry of wood (including 
cellular wood panels, 
assembled parquet panels, 
shingles and shakes) 

কাঠ িমি র কােজর uপেযাগী দরজা, 
জানালা বা িসিলং eর কােঠর aংশ 

4418 1622

317    Packing cases, boxes, crates, 
drums and similar packings, 
of wood; cable-drums of 
wood; pallets, box pallets and 
other load boards, of wood; 
casks, barrels, vats, tubs and 
other coopers' products and 
parts thereof, of wood 
(including staves) 

কােঠর ৈতরী ািকং েকস, ব , াম, 
কয্ােবল াম, ােরল, বালিত, টব, েচৗবা া 
iতয্ািদ 
 

  

  3170 31700 Packing cases, boxes, crates, 
drums and similar packings, 
of wood; cable-drums of wood; 
pallets, box pallets and other 
load boards, of wood; casks, 
barrels, vats, tubs and other 
coopers' products and parts 
thereof, of wood (including 
staves) 

কােঠর ৈতরী ািকং েকস, ব , াম, 
কয্ােবল াম, ােরল, টব, েচৗবা া ভৃিত 

4415,  
4416 

1623

318*   Bamboo and cane products ব শ o েবেতর ৈতরী িবিভ  সাম ী  

 3180*  Bamboo products ব েশর ৈতরী িজিনষপ   
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  31800* Kula, data basket, chaluni etc কুলা, ডাটা িড়, চালুনী  

  31801* Fishing instruments made of 
bamboo 

ব েশর ৈতরী মাছ ধরার uপকরণ  

  31802* Door, window, fence etc made 
of bamboo 

ব েশর ৈতরী দরজা, জানালার পদ র্া, সড়িক, 
েবড়া iতয্ািদ 

 

   31803*  Tableware, kitchenwares & 
other households goods 

েটিবল o রা াঘেরর িজিনসপ  eবং খানায় 
বহৃত a া  সাম ী 

 

  31804* Agricultural tools/equipment 
made of bamboo (ladder, 
Jowal etc) 

কৃিষ কােজ বহৃত ব েশর ৈতরী সর ামািদ 
(মi, েজায়াল, iতয্ািদ) 

 

  31805* Other bomboo products, n.e.c. ব েশর ৈতরী a া  সাম ী যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

 

319    Other products of wood; 
articles of cork, plaiting 
materials and straw 

কােঠর ৈতরী a া  সাম ী, িছিপর aংশ 
িবনুনী eবং কােঠর খড় জাতীয় ািদ 

  

  3191  Other products of wood কােঠর a া  ািদ   

   31911 Tools, tool bodies, tool 
handles, broom or brush 
bodies and handles, boot or 
shoe lasts and trees, of wood 

কােঠর টুল /য পািত, টুলস eর aংশ, 
ােশর হাতল, জুতার সুকতািল 

4417 1629

   31912 Tableware and kitchenware, 
of wood 

কােঠর ৈতয়ারী রা াঘর eবং েটিবেলর 
িজিনষপ  

4419 1629

   31913 Wood marquetry and inlaid 
wood; cases for jewellery or 
cutlery, and similar articles, of 
wood; statuettes and other 
ornaments, of wood 

কােঠর গহনা, চামচ, কাটলারীজ,  মূিতর্, 
aলংকার, iতয্ািদ 

4420 1629

   31914 Wooden frames for paintings, 
photographs, mirrors or 
similar objects, and other 
articles of wood 

িচ কম র্, ছিব, আয়না, iতয্ািদর ে ম eবং 
কােঠর a া   

4414,  
4421 

1629

  31915* Toys made of wood কােঠর েখলনা  

  31916* Boat made of wood কােঠর েনৗকা  

  31917* Cart wheel, plaugh, irrigation 
equipment of wood 

গরুর গাড়ীর চাকা, লা ল, েসেচর িজিনষপ   

  31918* Wooden door, window other 
fixture 

কােঠর দরজা, জানালা o a া  িফ ার  

  31919* Other wood products, n.e.c কােঠর ৈতরী a া  সাম ী যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

 

  3192  Articles of cork and straw or 
other plaiting materials; 
basketware and wickerwork 

ককর্/িছিপ, খড় aথবা কােঠর বুনন ািদ, 
িড়র িজিনষপ  
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   31921 Natural cork, debacked or 
roughly squared, or in blocks, 
plates, sheets or strip; 
crushed, granulated or 
ground cork; waste cork 

াকৃিতক কােঠর িছিপ, িবিভ  ধরেনর সাiজ 
o কােরর ককর্/িছিপ 

4501, 90,  
4502 

1629

   31922 Articles of natural cork; 
agglomerated cork and 
articles thereof 

াকৃিতক/ কৃত কােঠর ককর্, িপি ভূ  ককর্ 4503,  
4504 

1629

   31923 Manufactures of straw, of 
esparto or of other plaiting 
materials; basketware and 
wickerwork 

কােঠর ৈতরী খড় বা বুনন ািদ 4601,  
4602 

1629

Division 32    Pulp, paper and paper 
products; printed matter and 
related articles 

ম , কাগজ eবং কাগেজর ািদ, মুি ত 
eবং e সং া  সমা ী 

  

321    Pulp, paper and paperboard ম , কাগজ/েপপার, েপপার েবাড র্   

  3211  Pulps of wood or other fibrous 
cellulosic material 

কােঠর ম  aথবা a া  ািদর েকামল 
ম  

  

   32111 Chemical wood pulp, 
dissolving grades 

েকিমকয্াল কােঠর পা , বণ ে ড/ বন 
েযা  

4702 1701

   32112 Chemical wood pulp, other 
than dissolving grades 

েকিমকয্াল কােঠর পা /ম , a বনীয় ম  4703,  
4704 

1701

   32113 Mechanical wood pulp; semi-
chemical wood pulp; pulps of 
fibrous cellulosic material 
other than wood 

কাঠ যাি ক/েমকািনকয্াল কােঠর ম  আধা 
েকিমকয্াল কােঠর ম  aথবা েকামল ম  

4701,  
4705,  
4706 

1701

  3212  Newsprint, hand-made paper 
and other uncoated paper and 
paperboard of a kind used for 
graphic purposes, and punch 
card stock and punch tape 
paper 

িনuজি /মু ণ কাগজ, হােতর ৈতরী কাগজ, 
aনাবৃত কাগজ, েপপার েবাড র্ যা ািফ  বা 
a  কােজ বহৃত হয় 

  

   32121 Newsprint িনuজি /মু ণ কাগজ 4801 1701

   32122 Hand-made paper and 
paperboard 

হ  ৈতরী কাগজ eবং েপপার েবাড র্ 4802.10 1701

   32129 Other uncoated paper and 
paperboard, of a kind used for 
writing, printing or other 
graphic purposes, and punch 
card stock and punch tape 
paper 

a া  আনেকােটড/aনাবৃত কাগজ eবং 
েপপার েবাড, েলখার/মু ণ eবং ািফ  
কােজ বহৃত হয় 

4802.20 
-.69 

1701

  3213  Toilet tissue stock, uncoated 
kraftliner and other uncoated 
paper and paperboard; 
miscellaneous other papers 

টয়েলট িটসুয্ ক eবং aনাবৃত েপপার eবং 
েপপার েবাড র্, a া  কাগজ 

  

   32131 Toilet or facial tissue stock, 
towel or napkin stock and 
similar paper, cellulose 
wadding and webs of 
cellulose fibres 

টয়েলট/েফিসয়াল িটসুয্ ক, েতায়ােল, 
াপিকল eর জ  বহৃত েপপার eবং 
েকাষ eবং আঁশযু  েপপার 

4803 1701

   32132 Kraftliner, uncoated েমাড়েকর কাগজ, aনাবৃত 4804.11,  
.19 

1701

   32133 Other uncoated kraft paper 
and paperboard; sack kraft 
paper, creped or crinkled 

a া  aনাবৃত, েমাড়েকর কাগজ eবং 
েপপর েবাড র্, ব ার েমাড়ক কাগজ,ব ার 
কাগজ 

4804.21  
-.59, 4808 

.20 

1701
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   32134 Fluting paper, including straw 
and semi-chemical 

খাত কাটা েপপার, খড় েপপার eবং আধা 
রাসায়িনক 

4805.11  
- .19 

1701

   32135 Testliner (recycled liner 
board) 

েট  িলনার/িরসাiেকলড লাiনার েবাড র্ 4805.24,  
.25 

1701

   32136 Sulphite wrapping paper, 
filter paper and paperboard, 
felt paper and other paper 
and paperboard; cigarette 
paper not cut to size or in the 
form of booklets or tubes 

সালফাiট র য্ািপং/েমাড়ক, কাগজ, িফ ার 
েপপার eবং েপপার েবাড র্, িসগােরেটর 
কাগজ েকান কার কাট ছাড়া 

4805.30  
-.93,  

4813.90 

1701

   32137 Vegetable parchment, 
greaseproof papers, tracing 
papers and glassine and other 
glazed transparent or 
translucent papers 

েলখা uপেযাগী কের ৈতরী সবজীর 
কাগজ/পাচ র্েম  কাগজ, ে িসং েপপার, 
চকচেক  কাগজ 

4806 1701

  3214  Processed paper and 
paperboard 

ি য়াজাত কাগজ eবং েপপার েবাড র্   

   32141 Composite paper and 
paperboard, not surface-
coated or impregnated 

িবিভ  uৎপাদন গিঠত েযৗিগক কাগজ eবং 
েপপার েবাড র্ যার uপিরভােগ আবৃত নয় 

4807 1701

   32142 Paper and paperboard, 
creped, crinkled, embossed or 
perforated n.e.c. 

েপপার eবং েপপার েবাড র্, ভজযু  কাগজ, 
পারেফােরেটড কাগজ যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

4808.30,  
.90 

1701

   32143 Paper and paperboard coated 
with kaolin or with other 
inorganic substances 

কাuিলন aৈজব পদাথ র্ ারা আ ািদত 
েপপার eবং েপপার েবাড র্ 

4810 1701

   32149 Other paper and paperboard, 
cellulose wadding and webs 
of cellulose fibres, coated, 
impregnated, gummed or 
adhesive, covered, surface-
coloured, surface-decorated 
or printed, in rolls or sheets 

a া  েপপার eবং েপপার েবাড র্ যা 
uপিরভাগ রংহীন বা আবৃত aথবা আঠাযু  
aথবা মুি ত, েরাল বা িসট 

4809,  
4811 

1701

  3215  Corrugated paper and 
paperboard and containers of 
paper and paperboard 

করেগােটড েপপার eবং েপপার েবাড র্ eবং 
কাগেজর কনেটনার 

  

   32151 Corrugated paper and 
paperboard 

করেগােটড েপপার eবং েপপার েবাড র্ 4808.10 1702

   32152 Sacks and bags of paper কাগেজর ব া o াগ/থেল 4819.30,  
.40 

1702

   32153 Cartons, boxes, cases, record 
sleeves and other packing 
containers (except bags) of 
paper, paperboard, cellulose 
wadding or webs of cellulose 
fibres; box files, letter trays, 
and similar articles, of paper 
or paperboard of a kind used 
in offices, shops or the like 

কাগেজর কাটু র্ন ব , েকiস, ািকং 
কনেটনার, ব  ফাiল, িচিঠর ে  eবং িবিভ  
কােরর েপপার eর েপপার েবাড র্, aিফস 

eবং েদাকােন বহৃত হয় 

4819.10,  
.20, .50,  

.60 

1702

  32154* Waste paper, used paper, used 
for tonga/containers 

oেয়  েপপার, বহৃত কাগজ যা িবিভ  
েঠা া ৈতরী কাগজ বহৃত হয় 

 

  3219  Other paper and paperboard 
products 

a া  েপপার eবং েপপার েবাড র্ eর সাম ী   

   32191 Carbon paper, self-copy paper 
and other copying or transfer 
papers, not in bulk sizes; 
duplicator stencils and offset 

কাব র্ন েপপার, েসলফ কিপ েপপার, 
ডুপি েকিটং;  য্া ফার, ে নিসল, aফেসট 
ে ট েপপার iতয্ািদ 

4816 1709
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plates, of paper 

   32192 Envelopes, letter cards, plain 
postcards and 
correspondence cards of 
paper or paperboard; boxes, 
pouches, wallets and writing 
compendiums, of paper or 
paperboard, containing paper 
stationery 

খাম, িচিঠর কাড র্, েপা  কাড র্, ব , 
েযাগােযাগ েপপার কাড র্, কাগেজর 
oয়ােলট/ াগ, কাগজ, মেনাহরী,iতয্ািদ 
 

4817 1709

   32193 Toilet paper, handkerchiefs, 
towels, serviettes, napkins for 
babies, tampons, and similar 
household, sanitary or 
hospital articles, and articles 
of apparel, of paper pulp, 
paper, cellulose wadding or 
webs of cellulose fibres 

টয়েলট েপপার, রুমাল, েতায়ােল, িশশুেদর 
াপিকন, eবং e জাতীয় ািদ যা বসত 

বাড়ী, হাসপাতােল, েপাশাক, েপপার পা  e 
বহার হয় 

4818  1709

   32194 Wallpaper and similar wall 
coverings; window 
transparencies of paper 

েদয়াল েপপার eবং েদয়ােলর আ াদন 
িহসােব eবং জানালার তা কােজ বহৃত 

4814 1709

   32195 Textile wall coverings ব  েদয়ােলর আ াদন 5905 1709

   32197 Labels of paper or 
paperboard 

কাগজ aথবা েপপার েবােড র্র েলেভল 4821 1709

   32198 Filter blocks, slabs and plates, 
of paper pulp 

িফ ার/  ক, েপপার, মে র য্াব/েগাটা 
পােত aথবা ে ট 

4812 1709

   32199 Other paper, paperboard, 
cellulose wadding and webs 
of cellulose fibres, cut to size 
or shape; cigarette paper, in 
booklets or tubes, or in rolls of 
a width not exceeding 5 cm; 
other articles of paper pulp, 
paper, paperboard, cellulose 
wadding or webs of cellulose 
fibres 

a া  কাগজ, েপপার েবাড র্, বুকেলট, 
aথবা িটuব সাiেজর িসগােরেটর কাগজ, 
েপপার েরাল যা চoড়া 6 িসঃিমঃ eর েবশী 
নয় 

4813.10,  
.20, 4822, 

4823.20  
-.90 

1709

322    Books, in print ছাপােনা/মুি ত বi   

  3221 32210 Educational textbooks, in 
print 

িশ ার জ  ছাপােনা বi 4901.10*,  
.99* 

5811

  3222 32220 General reference books, in 
print 

ছাপাiকৃত সাধারণ েরফাের  বi 4901.10*,  
.91, .99, 

4905.91 

5811

  3223 32230 Directories, in print ডাiেরকটরী/িনেদ র্শনা মুি ত 4901.10*, 
 .99 

5811

  3229  Other books, in print a া  ছাপােনা বi   

   32291 Professional, technical and 
scholarly books, in print 

েপশািভি ক কািরগরী eবং পাি তয্পূণ র্ 
ছাপােনা বi 

4901.10*,  
.99* 

5811

   32292 Children's books, in print িশশুেতাষ eবং বা ােদর বi 4901.10*, 
.99*, 4903 

5811

  32293* Research book/report জিরপ/গেবষণা o িবষয় িভি ক ছাপােনা 
িরেপ র্াট 

 

   32299 Other books n.e.c., in print a া  ছাপােনা বi যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

4901.10*,  
.99* 

5811

323    Newspapers and periodicals, ৈদিনক ছাপােনা খবেরর কাগজ o সামিয়কী   
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daily, in print 

  3230 32300 Newspapers and periodicals, 
daily, in print 

ৈদিনক ছাপােনা খবেরর কাগজ eবং 
সমিয়কী 

4902.10 5813

324    Newspapers and periodicals, 
other than daily, in print 

ৈদিনক খবেরর কাগজ, সামিয়কী ছাড়া 
a া  সব ছাপােনা খবেরর কাগজ, েযমন 
সা ািহক, পাি ক, মািসক iতয্ািদ 

  

  3241 32410 General interest newspapers 
and periodicals, other than 
daily, in print 

সাধারেণর uপকােরর জ  খবেরর কাগজ 
eবং সামিয়ক প  ( াগািজন, ৈ মািসক), 
ৈদিনক  

4902.90* 5813

  3242 32420 Business, professional or 
academic newspapers and 
periodicals, other than daily, 
in print 

বসা, েপশা িভি ক aথবা eকােডিমক 
সং া  খবেরর কাগজ eবং সামিয়কী যা 
ৈদিনকভােব কািশত নয় 

4902.90* 5813

  3249 32490 Other newspapers and 
periodicals, other than daily, 
in print 

ৈদিনক নয় eমন সব খবেরর মুি ত কাগজ 4902.90* 5813

  32491* Entertainment magazines  
periodicals in print 

িবেনাদনমূলক াগািজন, সামিয়কী মুি ত  

325    Printed maps; music, printed 
or in manuscript; postcards, 
greeting cards, pictures and 
plans 

মুি ত াপ, িমuিজক, ছাপােনা aথবা 
হ িলখা/ ািনস ী , েপা কাড র্, শুেভ া 
কাড র্, ছিব eবং নকসা 

  

  3251  Maps and hydrographic or 
similar charts (including wall 
maps, topographical plans and 
globes), printed, other than in 
book-form 

ছাপােনা াপ/নকসা, হাে া ািফক eবং 
eকi ধরেনর চাট র্/েরখা িচ  (েযমন েদয়াল 
াপ, ভূ কৃিতর নকসা, ম েলর ে াব), 

বi আকাের নয় 

  

   32511 Maps and hydrographic or 
similar charts (including wall 
maps, topographical plans and 
maps for globes), printed, 
other than in book-form 

ছাপােনা াপ/নকসা, হাে া ািফক eবং 
eকi ধরেনর চাট র্/েরখা িচ  েযমন েদয়াল 
াপ, ভূ কৃিতর নকসা, ম েলর ে াব), 

বi আকাের নয় 

4905.99 5811

   32512 Globes ে াব/ িথবীর ন া 4905.10 3290

  3252 32520 Music, printed or in 
manuscript 

িমuিজক ছাপােনা aথবা হ িলিখত 4904 5920

  3253 32530 Printed or illustrated 
postcards; printed cards 
bearing personal greetings or 
messages, with or without 
envelopes or trimmings 

ছাপােনা aথবা িচ সহ েপা  কাড র্, ি গত 
শুেভ াসহ ছাপােনা কাড র্ o ব  খাম ছাড়া্ 
বা খাম সহ 

4909 5819

  32531* Wedding cards, birth day card 
and similar cards 

িবেয়র, জ িদন iতয্ািদ কাড র্  

  3254 32540 Printed pictures, designs and 
photographs 

মুি ত ছিব, িডজাiন eবং ফেটা 4911.91 5819

  3255 32550 Plans and drawings for 
architectural, engineering, 
industrial, commercial, 
topographical or similar 
purposes, being originals 
drawn by hand; hand-written 
texts; photographic 
reproductions and carbon 
copies of the foregoing 

িশ , বসা, েকৗশলী, কৃিত iতয্ািদ 
সং া  নকসা ান যা হােত আক  বা হ  
েলখা, কাব র্ন কিপ ভৃিত 

4906 7110

326    Stamps, cheque forms, 
banknotes, stock certificates, 
brochures and leaflets, 
advertising material and 

য্া , েচক ফরম, াংক 
েনাট/কাগেজর,েনাট, ক সনদপ , ে ািশয়ার 
o িলফেলট, িব াপেনর সাম ী o a া  
সাম ী 
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other printed matter 

  3261 32610 Unused postage, revenue or 
similar stamps; stamp-
impressed paper; cheque 
forms; banknotes, stock, share 
or bond certificates and 
similar documents of title 

a বহৃত েপাে জ, রাজ  বা সমজাতীয় 
য্া , য্া  iনে সড েপপার, াংক 
েনাট, ক েশয়ার aথবা ব  সািট র্িফেকট, 
eকi ধরেণর ডকুেম  

4907 5310, 
6411

  3262 32620 Trade advertising material, 
commercial catalogues and 
the like 

বসা সং া  িব াপনী, বািণিজয্ক 
কাটালিগং, eবং e জাতীয় িজিনষ 

4911.10 5819

  3263 32630 Transfers (decalcomanias) 
and printed calendars 

বদলী eবং ছাপােনা কয্ােল ার 4908,  
4910 

5819

  3269 32690 Other printed matter a া  ছাপােনা িজিনষ 4911.99 1811

327    Registers, account books, 
notebooks, letter pads, diaries 
and similar articles, blotting-
pads, binders, file covers, 
forms and other articles of 
stationery, of paper or 
paperboard 

েরিজ ার, িহসাব বi, েনাটবুক, িচিঠ িলখা 
াড, ডাiরী eবং eকi জাতীয় িজিনষ, 
িটং াড, ফাiল কভার, ফর  eবং 
a া  েপপার o েপপার েবােড র্র eর ৈতরী 
মেনাহরী সাম ী 

  

  3270 32700 Registers, account books, 
notebooks, letter pads, diaries 
and similar articles, blotting-
pads, binders, file covers, 
forms and other articles of 
stationery, of paper or 
paperboard 

েরিজ ার, িহসাব বi, েনাটবুক, িচিঠ িলখা 
াড, ডাiরী eবং eকi জাতীয় িজিনষ, 
িটং াড, ফাiল কভার, ফর  eবং 
a া  েপপার o েপপার েবােড র্ eর ৈতরী 
মেনাহরী সাম ী 

4820 1709

328    Composed type, prepared 
printing plates or cylinders, 
impressed lithographic stones 
or other impressed media for 
use in printing 

কে াজড টাiপ, মু েণর জ  তকৃত 
ে ট বা িসিল ার, iমে সড িলেথা ািফক 
ে ান/পাথর aথবা a া  মা ম মু ণ 
কােজর জ  

  

  3280 32800 Composed type, prepared 
printing plates or cylinders, 
impressed lithographic stones 
or other impressed media for 
use in printing 

কে াজড টাiপ, মু েণর জ  তকৃত 
ে ট বা িসিল ার, iমে সড িলেথা ািফক 
ে ান/পাথর aথবা a া  মা ম মু ণ 
কােজর জ  

8442.50 1812

Division 33    Coke oven products; refined 
petroleum products; nuclear 
fuel 

েকাক-কয়লা, ালানী , পিরেশািধত 
েপে ািলয়াম জাতীয় পদাথ র্, িনuি য়ার 
ালানী 

  

331    Coke and semi-coke of coal, of 
lignite or of peat; retort 
carbon 

েকাক-কয়লা, আধা েকাক-কয়লা, পীট aথবা 
িরট র্ট কাব র্ন 

  

  3310 33100 Coke and semi-coke of coal, of 
lignite or of peat; retort 
carbon 

েকাক eবং আধা-েকাক-কয়লা, পীট aথবা 
কাব র্ন 

2704 1910

 332   Tar distilled from coal, from 
lignite or from peat, and other 
mineral tars 

কয়লা, িলগনাiট aথবা িপট eবং a া  
খিনজ পদাথ র্ হেত ৈতরী পিরেশািধত 
আলকাতরা 

  

  3320 33200 Tar distilled from coal, from 
lignite or from peat, and other 
mineral tars 

কয়লা, িলগনাiট aথবা িপট eবং a া  
খিনজ পদাথ র্ হেত ৈতরী পিরেশািধত 
আলকাতরা 

2706 1910

333    Petroleum oils and oils 
obtained from bituminous 
materials, other than crude; 
preparations n.e.c. containing 
by weight 70% or more of 
these oils, such oils being the 

েপে ািলয়ামজাত  েতল বা িবিটিমন ািদ 
হেত ত, পিরেশািধত েতল eবং a া  

 যা a  ে ণীভূ  হয়িন eবং যার 
oজন ঐ সম  ে র 81% বা তারo েবশী 
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basic constituents of the 
preparations 

  3331 33310 Motor spirit (gasolene), 
including aviation spirit 

মটর ি িরট (ৈতল) সহ িবমােনর ি িরট 2710.11* 1920

  33311* Petrol, octane fuel for motor 
vehicle 

েপে াল, aকেটন যানবাহেনর জ   

  33312* Diesel oil/fuel িডেজল ৈতল/ ালানী  

  3332 33320 Spirit type (gasolene type) jet 
fuel 

ি িরট েজট/িবমােন ালানী 2710.11* 1920

  3333 33330 Other light petroleum oils and 
light oils obtained from 
bituminous minerals (other 
than crude); light 
preparations n.e.c. containing 
not less than 70% by weight of 
petroleum oils or oils obtained 
from bituminous minerals 
(other than crude), these oils 
being the basic constituents of 
the preparations 

a া  হালকা/লাiট েপে ািলয়াম ৈতল যা 
িবটুিমন জাতীয় খিনজ হেত া  যার oজন 
ঐ সম  ব র 81% eর কম নয় 

2710.11* 1920

  3334  Kerosene and kerosene type 
jet fuel 

েকেরািসন eবং েকেরািসন ধরেনর েজট 
ালানী 

  

   33341 Kerosene েকেরািসন 2710.19* 1920

   33342 Kerosene type jet fuel েকেরািসন জাতীয় েজট ফুেয়ল/ ালানী 2710.19* 1920

  3335 33350 Other medium petroleum oils 
and medium oils obtained 
from bituminous minerals (not 
kerosene), other than crude; 
medium preparations n.e.c. 
containing not less than 70% 
by weight of petroleum oils or 
oils obtained from bituminous 
minerals (other than crude), 
these oils being the basic 
constituents of the 
preparations 

a া  ম ম মােনর েপে ািলয়াম েতল যা 
িবটুিমন জাতীয় খিনজ হেত া , েকেরািসন 
নয় যার oজন ঐ সম  ব র 81% eর কম 
নয় 

2710.19* 1920

  3336 33360 Gas oils াস েতল 2710.19* 1920

  3337 33370 Fuel oils n.e.c. ালানী েতল যা a  ে নীভূ  হয়িন 2710.19* 1920

  3338 33380 Lubricating petroleum oils 
and oils obtained from 
bituminous minerals, other 
heavy petroleum oils and 
heavy oils obtained from 
bituminous minerals (other 
than crude), and heavy 
preparations n.e.c. containing 
not less than 70% by weight of 
petroleum oils or oils obtained 
from bituminous minerals 
(other than crude), these oils 
being the basic constituents of 
the preparations 

যে  বহার uপেযাগী েপে ািলয়াম 
েতল/লুি েক  eবং েতল যা িবটুিমিনয়াস 
খিনজ হেত া  eবং a  ভারী েতল যার 
oজন ঐ সম  ব র 81% eর কম নয়   

2710.19* 1920

334    Petroleum gases and other 
gaseous hydrocarbons, except 
natural gas 

েপে ািলয়াম াস eবং a া  াসীয় 
হাে াকাব র্ন, াকৃিতক াস িতত 

  

 3341  33410 Propane and butanes, 
liquefied 

তরলকৃত ে ােপন eবং বুেটনস 2711.12,  1920



143 

 

Group Class Sub-class Description English Description Bangla Corresponding
HS-  

2007 
BSIC-
2009 

.13 

 3342 33420 Ethylene, propylene, butylene, 
butadiene and other 
petroleum gases or gaseous 
hydrocarbons, except natural 
gas 

iেথিলন, ে ােপিলন, বুেটিলন eবং a া  
েপে ািলয়াম াস aথবা াসীয় 
হাে াকাব র্ন, াকৃিতক াস িতত 

2711.14,  
.19, .29 

1920

335    Petroleum jelly; paraffin wax, 
micro- crystalline petroleum 
wax, slack wax, ozokerite, 
lignite wax, peat wax, other 
mineral waxes, and similar 
products; petroleum coke, 
petroleum bitumen and other 
residues of petroleum oils or 
of oils obtained from 
bituminous materials 

েপে ািলয়াম েজলী, ারািফন েমাম, 
িসনাiট েমাম, িপট েমাম eবং a া  
খিনজ েমাম eবং e ধরেনর  

  

 3350  33500 Petroleum jelly; paraffin wax, 
micro- crystalline petroleum 
wax, slack wax, ozokerite, 
lignite wax, peat wax, other 
mineral waxes, and similar 
products; petroleum coke, 
petroleum bitumen and other 
residues of petroleum oils or 
of oils obtained from 
bituminous materials 

েপে ািলয়াম েজলী, ারািফন o /েমাম, 
িলগনাiট েমাম, িপট েমাম eবং a া  
খিনজ েমাম eবং e ধরেনর  

2712,  
2713 

1920

336    Radioactive elements and 
isotopes and compounds; 
alloys, dispersions, ceramic 
products and mixtures 
containing these elements, 
isotopes or compounds; 
radioactive residues 

েরিডo eকিটভ পদাথ র্ eবং আiেসাটপস 
eবং েযৗিগক পদাথ র্, ধাতব সংিম ণ, েরিডo 
eকিটভ তলানী ভৃিত 

  

  3361 33610 Natural uranium and its 
compounds; alloys, 
dispersions, ceramic products 
and mixtures containing 
natural uranium and its 
compounds 

াকৃিতক iuিরিনয়াম o তার েযৗিগক eবং 
iথর িমি ত/ধাতু িমি ত িসরািমক  o 
িম ন 

2844.10 2011

 3362  33620 Uranium enriched in U235 
and its compounds; plutonium 
and its compounds; alloys, 
dispersions, ceramic products 
and mixtures containing 
uranium enriched in U235, 
plutonium or compounds of 
these products 

iuিরিনয়াম স ৃ  eবং iহা িমি ত iu 
346, েটািনয়াম eবং িমি ত ািদ 

2844.20 2011

 3363 33630 Uranium depleted in U235 
and its compounds; thorium 
and its compounds; alloys, 
dispersions, ceramic products 
and mixtures containing 
uranium depleted in U235, 
thorium or compounds of 
these products 

iuিরিনয়াম িডি েটড iu 346 eবং iহার 
িম  েথািরয়াম eবং েযৗিগক/িমি ত পদাথ র্ 

2844.30 2011

 3369  33690 Other radioactive elements 
and isotopes and compounds; 
alloys, dispersions, ceramic 
products and mixtures 
containing these elements, 
isotopes or compounds; 
radioactive residues 

a া  েরিডo eকিটভ পদাথ র্ eবং 
আiেসাটপ o তার েযৗিগক, েরিডo eকিটভ 
েরিসিডu ভৃিত 

2844.40 2011

337    Fuel elements (cartridges), for 
or of nuclear reactors 

ালানী পদাথ র্/uপাদান (কািট র্জ) িনuি য়ার   
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িরeয্াকটার eর জ  বা uহা হেত া  

 3371  33710 Fuel elements (cartridges), 
non-irradiated, for nuclear 
reactors 

ালানী uপাদান, (কািট র্জ) েতজি য়তাযু  
নয়, িনuি য়ার িরeয্াকটার eর জ  

8401.30 2011

 3372  33720 Spent (irradiated) fuel 
elements (cartridges) of 
nuclear reactors 

ে  ( বহৃত  েতজি য়াযু  নয়) ালানী 
uপাদান িনuি য়ার িরeয্াকটােরর 

2844.50 3510

Division 34    Basic chemicals েমৗিলক (েবিসক) রাসায়িনক পদাথ র্   

341    Basic organic chemicals েমৗিলক ৈজব রাসায়িনক পদাথ র্   

 3411  34110 Hydrocarbons and their 
halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated 
derivatives 

হাiে াকাব র্ন eবং তার েথেক uৎপ  
হয্ােলােজেনেটড সালেফােনেটড aথবা 
নাiে ড পদাথ র্ 

2901-
2904 

2011

 3412  34120 Industrial monocarboxylic 
fatty acids; acid oils from 
refining 

িশ জাত মেনাকারব িলক ফয্ািট eিসড, 
পিরেশািধত eিসড েতল 

3823.11  
-.19 

2011

 3413  Alcohols, phenols, phenol-
alcohols, and their 
halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated 
derivatives; industrial fatty 
alcohols 

eলেকাহল, িফনলস, িফনল-eলেকাহল হেত 
uৎপ  হয্ােলােজেনেটড, সাল েফােনেটড 
পদাথ র্ 

  

   34131 Ethyl alcohol and other spirits, 
denatured, of any strength 

iথাiল eলেকাহল eবং a া  ি িরট 2207.20 2011

   34139 Other alcohols, phenols, 
phenol-alcohols, and their 
halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated 
derivatives; industrial fatty 
alcohols 

a া  eলেকাহল, িফনলস, িফনল-
eলেকাহল eবং তার েথেক uৎপ  
হয্ােলােজেনেটড, সালেফােনেটড iতয্ািদ 
পদাথ র্ িশে  বহৃত ফয্ািট eলেকাহল 

2905.11  
-.44, 2905. 
49 - 2908, 

3823.70 

2011

 3414  34140 Carboxylic acids and their 
anhydrides, halides, peroxides 
and peroxyacids and their 
halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated 
derivatives, except salicylic 
acid and its salts and esters 
and their salts 

কারবি িলক eিসড eবং পার a সাiড 
aথবা a া  িডেরেভিটভস, i ার eবং 
তার লবন 

2915 —  
2917,  

2918.11  
- .19,  

.29 -.99 

2011

  3415 34150 Amine-function compounds; 
oxygen-function amino-
compounds, except lysine and 
its esters and salts thereof 
and glutamic acid and its 
salts; ureines and their 
derivatives and salts thereof; 
carboxyimide-function 
compounds and imine-
compounds; nitrile-function 
compounds; diazo-, azo- or 
azoxy-compounds; organic 
derivatives of hydrazine or of 
hydroxylamine; compounds 
with other nitrogen function 

eিমন ফানসান েযৗগ aি েজন মতা 
স  eমাiেনা েযৗগ, লাiিসন eবং 
তৎজাত eবং eজাতীয় লবন, টািমক 
eিসড, iহার লবন, iuেরন eবং তৎজাত 
eবং e জাতীয় লবন, কাব র্ি মাiড মতা 
স  েযৗগ eবং iমাiন েযৗগ নাi াiল 
েযৗগ, ডাiয়ােজা আেজা aথবা eেজাি  
েযৗগ, হাiে াজাiন ৈজবজাত বা 
হাi ি েলমাiন জাত, a া  নাiে ােজন 
জাত েযৗগ 

2921,  
2922.11  
-.39, .43,  
.44, .49,  

.50, 2924. 
21, 2925 - 

2929,  
3102.50 

2011

 3416  34160 Organo-sulphur compounds 
and other organo-inorganic 
compounds; heterocyclic 
compounds n.e.c.; nucleic 
acids and their salts 

aরগােনা-সালফার ক াu  eবং a া  
aৈজব পদাথ র্, aরগােনা েহটােরাসাiি ক 
েযৗগ, িনuি ক eিসড eবং তােদর লবন যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

2930, 
2931, 

2932.11 
-.19, .21,  
.91 - .99, 

2933.29 —  
.49, .61,  

2011
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.71 -  .99, 
2934.10,  
.20, .91- 

.99 

   3417 34170 Ethers, alcohol peroxides, 
ether peroxides, epoxides, 
acetals and hemiacetals, and 
their halogenated, 
sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives; 
aldehyde-function 
compounds; ketone-function 
compounds and quinone-
function compounds; 
enzymes; prepared enzymes 
n.e.c.; organic compounds 
n.e.c. 

iথার, eলেকাহল পার a সাiড,  
eিসেটলস eবং েহিম eিসেটলস eবং 
তােদর েহেলােজেনেটড, সালেফােনেটড, 
নাiে েটড, বা নাiে ােজেটড জাত, 
eনিডহাiড জাত েযৗগ, েকটন জাত, েযৗগ 
কুiনন জাত েযৗগ, eনজাiমস, ৈতরীকৃত 
eনজাiম, ৈজব েযৗিগক, ৈজব যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

2909 —  
2914,  
2942,  
3507 

2011

  3418  34180 Phosphoric esters and their 
salts or esters of other 
inorganic acids (excluding 
esters of hydrogen halides) 
and their salts; and their 
halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated 
derivatives 

ফসফিরক i ার eবং তার লবন aথবা 
a া  aৈজব eিসড eর i ার 
(হাiে ােজন েহিলেডেসর i ার তীত) 
eবং তােপর লবন, তােদর েহেনােজেনেটড, 
সালফেনেটড, লাiে ােটড বা নাiে ােসেটড 
জাত 

2919,  
2920 

2011

342    Basic inorganic chemicals 
n.e.c. 

েবিসক aৈজব রাসায়িনক যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  

  3421 34210 Hydrogen, nitrogen, oxygen, 
carbon dioxide and rare 
gases; inorganic oxygen 
compounds of non-metals 
n.e.c. 

হাiে ােজন, নাiে ােজন, aি েজন, কাব র্ন 
াia সাiড eবং েরয়ার াস, aধাতুজাত 

aৈজব aি েজন েযৗগ যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

2804.10  
- .40,  

2811.21,  
.29  

2011

  3422 34220 Zinc oxide; zinc peroxide; 
chromium oxides and 
hydroxides; manganese 
oxides; iron oxides and 
hydroxides; earth colours; 
cobalt oxides and hydroxides; 
titanium oxides; lead oxides; 
red lead and orange lead; 
inorganic bases n.e.c.; metal 
oxides, hydroxides and 
peroxides n.e.c., except of 
mercury 

িজ  a াiড, িজ  পার-a াiড, 
ে ািময়াম a সাiড eবং হাiে া a াiড, 
েকাবা  a াiড, িটিটিনয়াম a াi্ড, 
া ািনজ a াiড, আয়রণ a াiড আথ র্-

কালার, েলডa াiড; েরড েলড eবং 
aের  েলড, aৈজব জাত যা a  ে ণীভূ  
হয়িন, েমটাল a াiড হাi াiড, 
পারa াiড যা a  ে ণীভূ  হয়িন, পারদ 
জাত তীত 

2817,  
2819 —  

2824,  
2825.20  

- .90 

2011

  3423  Chemical elements n.e.c.; 
inorganic acids; inorganic 
oxygen compounds of boron, 
silicon and carbon; halogen or 
sulphur compounds of non-
metals; sodium hydroxide; 
hydroxide and peroxide of 
magnesium; oxides, 
hydroxides and peroxides of 
strontium or barium; 
aluminium hydroxide; 
hydrozine and hydroxylamine 
and their inorganic salts 

েকিমকয্াল ব   যা a  ে নীভূ  নেহ, 
aৈজব eিসড, িসিলকন eবং কাব র্ন 
েসািডয়াম হাiে া a াiড, েসািডয়াম 
হাiে া a াiড, eেলািমিনয়াম হাiে া 
a াiড,  হাi জাiন eবং হাi িজেলমাi 
eবং তােদর aৈজব লবণ 

  

   34231 Chemical elements n.e.c.; 
inorganic acids except 
phosphoric, nitric and 
sulphonitric; inorganic 
oxygen compounds of boron, 
silicon and carbon; halogen or 
sulphur compounds of non-
metals; sodium hydroxide; 

রাসায়ািনক পদাথ র্ যা a  ে নীভূ  নেহ, 
aৈজব eিসড  (ফসফিরক, নাiি ক eবং 
সালেফানাi ক তীত) েবারেনর aৈজব 
aি েজন েযৗগ, aধাতুর েহেলােজন বা 
সালফাল েযৗগ, াগেনিসয়ােমর হাi াiড 
eবং পার a াiড,  িসিলকন, েসািডয়াম, 
হাiে া a াiড, eেলািমিনয়াম হাiে া 

2801 —  
2803,  

2804.50  
- .90,  

2805 —  
2807,  

2011
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hydroxide and peroxide of 
magnesium; oxides, 
hydroxides and peroxides of 
strontium or barium; 
aluminium hydroxide; 
hydrozine and hydroxylamine 
and their inorganic salts 

a াiড eবং তােদর aৈজব লবণ 2809.10,  
2810,  

2811.11,  
.19, .22,  

2812,  
2813,  
2815,  
2816,  

2818.30, 
2825.10 

   34232 Phosphoric acid ফসফিরক eিসড 2809.20 2011

   34233 Nitric acid, sulphonitric acids নাiি ক eিসড, সালিফuিরক eিসড  2808 2012

 3424  34240 Phosphates of triammonium; 
salts and peroxysalts of 
inorganic acids and metals 
n.e.c. 

ফসেফট, স  eবং পারaি  স  eবং 
aৈজব eিসড যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

2826,  
2827.20 —  
.60, 2828 - 

2833,  
2834.29, 

835.10,  
.22- 

.39,2836 

2011

 3425  34250 Salts of oxometallic or 
peroxometallic acids; colloidal 
precious metals and 
compounds thereof; inorganic 
and organic compounds of 
mercury; other inorganic 
chemicals n.e.c.; compressed 
air; amalgams 

লবন/স  eবং aে ােমটািলক eিসড, 
aরগািনক কমপাu  eবং মারকাির/িসসা 
eবং a া  aৈজব রাসায়ািনক পদাথ র্ যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন, খিনভূ  বা  

2841,  
2843,  
2852,  
2853 

2011

 3426  34260 Isotopes n.e.c. and compounds 
thereof (including heavy 
water) 

আেসাটপ যা a  ে ণীভূ  হয়িন eবং 
iহা িমি ত/ভারী পািন 

2845 2011

  3427 34270 Cyanides, cyanide oxides and 
complex cyanides; fulminates, 
cyanates and thiocyanates; 
silicates; borates; perborates 

সাiনাiডস, সাiনাiড aি সাiড eবং 
সাiনাiেডর িসিলেক , েবােরট, পার 
েবােরটস ভৃিত 

2837 —  
2840,  
2842 

2011

 3428  34280 Hydrogen peroxide; 
phosphides; carbides; 
hydrides, nitrides, azides, 
silicides and borides 

হাiে ােজন পারa সাiড, কার বাiড, 
নাi াiড iতয্ািদ 

2847 —  
2850 

2011

 3429  34290 Compounds of rare earth 
metals, of yttrium or of 
scandium 

দু া  আথ র্ েমটােলর ারা ৈতরী েযৗিগক 
 ( য্ানিডয়াম) 

2846 2011

343    Tanning or dyeing extracts; 
tannins and their derivatives; 
colouring matter n.e.c. 

শুকােনা/ ািনং aথবা রং করা পদাথ র্, রং 
করা ািদ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  

 3431  34310 Synthetic organic colouring 
matter and preparations 
based thereon; synthetic 
organic products of a kind 
used as fluorescent 
brightening agents or as 
luminophores; colour lakes 
and preparations based 
thereon 

েসনেথিটক ৈজব রংেয়র  eবং u ল 
করার জ  রংেয়র পদাথ র্ 

3204,  
3205  

2011

 3432  34320 Tanning extracts of vegetable 
origin; tannins and their salts, 
ethers, esters and other 
derivatives; colouring matter 

সবিজ হেত uৎপ /সৃ   পাকান/শুকােনা 
iহার i ার eবং a া  uপজাত, সবিজ বা 
াণী হেত uৎপ  রংেয়র ব  

3201,  
3203 

2011
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of vegetable or animal origin, 
except animal black; 
preparations based on 
colouring matter of vegetable 
or animal origin 

 3433  34330 Synthetic organic tanning 
substances; inorganic tanning 
substances; tanning 
preparations; enzymatic 
preparations for pre-tanning 

েসনেথিটক/ৈজব পাকােনা পদাথ র্, aৈজব 
শুকােনা/েটিনং পদাথ র্ 

3202 2011

 3434  34340 Colouring matter n.e.c.; 
inorganic products of a kind 
used as luminophores 

রংেয়র িজিনষ যা a  ে ণীভূ  হয়িন, 
aৈজব  যা u লতার কােজ বহার হয় 

3206 2011

344    Activated natural mineral 
products; animal black; tall 
oil; terpenic oils produced by 
the treatment of coniferous 
woods; crude dipentene; 
crude para-cymene; pine oil; 
rosin and resin acids, and 
derivatives thereof; rosin 
spirit and rosin oils; rum 
gums; wood tar; wood tar oils; 
wood creosote; wood naphtha; 
vegetable pitch; brewers' 
pitch 

eকিটেভেটড াকৃিতক খিনজ ািদ, টল 
oেয়ল eকজােতর কাঠ হেত uৎপ  
টারেপিনক েতল, পাiন েতল, রিসন,  রিসন 
eিসড eবং uডটার/ আলকাতরা, 
uড াপথা, সবিজ িপচ ভৃিত 

  

  3440 34400 Activated natural mineral 
products; animal black; tall 
oil; terpenic oils produced by 
the treatment of coniferous 
woods; crude dipentene; 
crude para-cymene; pine oil; 
rosin and resin acids, and 
derivatives thereof; rosin 
spirit and rosin oils; rum 
gums; wood tar; wood tar oils; 
wood creosote; wood naphtha; 
vegetable pitch; brewers' 
pitch 

eকিটেভেটড াকৃিতক খিনজ ািদ, টল 
oেয়ল eকজােতর কাঠ হেত uৎপ  
টারেপিনক েতল, পাiন েতল, রিসন, রিসন 
eিসড eবং uডটার/ আলকাতরা, 
uড াপথা, সবিজ িপচ ভৃিত 

 3802.90, 
3803, 

3805 - 
3807 

2011

345    Miscellaneous basic chemical 
products 

িবিবধ েমৗিলক/ েবিসক রাসায়িনক ািদ   

  3451 34510 Wood charcoal কাঠকয়লা/চারেকাল  4402 0220, 
2011

  3452 34520 Sulphur, except sublimed 
sulphur, precipitated sulphur 
and colloidal sulphur 

সালফার, িথথােনা eবং েকালাiডাল 
সালফার িতত 

 2503.00 2011

  3453 34530 Roasted iron pyrites ঝলসােনা েলাহার পাiেরটস  2601.20 2011

  3454 34540 Oils and other products of the 
distillation of high 
temperature coal tar, and 
similar products; pitch and 
pitch coke, obtained from 
mineral tars 

aিত u  তােপ েকালটার বা কয়লা 
আলকাতরা হেত পিরেশািধত েতল eবং 
a া  , িপচ, eবং িপচ েকাক, খিনজ, 
আলকাতরা হেত uৎপ  

 2707, 
2708  

2011

  3455 34550 Animal or vegetable fats and 
oils and their fractions, 
chemically modified, except 
those hydrogenated, inter-
esterified, re-esterified or 
elaidinized; inedible mixtures 
or preparations of animal or 
vegetable fats or oils 

াণী aথবা সবিজর চিব র্ eবং েতল eবং 
তার আঁশ, রাসায়িনকভােব পিরবধ র্নকৃত, 
aভ নীয় াণী বা সবিজর চিব র্ o ৈতল 

 1518 2029
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  3456 34560 Synthetic or reconstructed 
precious or semi-precious 
stones, unworked 

িসনেথিটক aথবা পুন র্:িনিম র্ত মূ বান/ আধা 
মূ বান পাথর যােত েকান কাজ করা হয়িন 

7104.10,  
.20 

2399

  3457 34570 Glycerol ি সারল 1520,  
2905.45 

2011, 
2023

346    Fertilizers and pesticides সার eবং কীটনাশক   

  3461  Mineral or chemical 
fertilizers, nitrogenous 

খিনজ aথবা রাসায়িনক সার, নাiে ািজনাস   

   34611 Urea iuিরয়া সার 3102.10 2012

   34612 Ammonium sulphate eেমািনয়াম সালেফট 3102.21 2012

   34613 Ammonium nitrate eেমািনয়াম নাiে ট 3102.30 2012

   34614 Double salts and mixtures of 
calcium nitrate and 
ammonium nitrate 

ডাবল স  eবং কয্ালিসয়াম eবং 
eেমািনয়াম নাiে ট িমি ত সার 

3102.60 2012

   34615 Mixtures of ammonium 
nitrate with calcium 
carbonate or other inorganic 
non-fertilizing substances 

eয্ােমািনয়াম নাiে ট eর সােথ কয্ালিসয়াম 
কাব র্েনর িম  aথবা a  aৈজব পদােথ র্র 
িমি ত সার 

3102.40 2012

   34619 Other nitrogenous fertilizers 
and mixtures, n.e.c. 

a া  নাiে ােজন সার বা িম ন যা a  
ে নীভূ  হয়িন 

3102.29,  
.80, .90 

2012

  3462  Mineral or chemical 
fertilizers, phosphatic 

খিনজ aথবা রাসায়িনক সার, ফসেফট 
জাতীয় 

  

   34621 Superphosphate সুপার ফসেফট সার 3103.10 2012

   34629 Other phosphatic fertilizers, 
n.e.c. 

a া  ফসেফট সার যা a  ে নীভূ  
হয়িন 

3103.90 2012

  3463  Mineral or chemical 
fertilizers, potassic 

খিনজ aথবা রাসায়িনক সার, পটাস জাতীয়   

   34631 Potassium chloride (muriate 
of potash) 

পটািশয়াম ে ারাiড 3104.20 2012

   34632 Potassium sulphate (sulphate 
of potash) 

পটািশয়াম সালেফট 3104.30 2012

   34639 Carnallite, sylvite and other 
potassic fertilizers, n.e.c. 

কারনালাiট eবং a া  পটাস জাতীয় সার 
যা a  ে নীভূ  হয়িন 

3104.90 2012

  3464  Mineral or chemical 
fertilizers containing at least 
two nutrients of nitrogen, 
phosphate and potash 

খিনজ aথবা রাসায়িনক সার যােত কমপে  
দুiিট পদাথ র্ নাiে ােজন, ফসেফট eবং 
পটাশ থােক 

  

   34641 Fertilizers containing three 
nutrients: nitrogen, 
phosphorus and potassium 

4 িট পুি কর পদােথ র্র সংিম েন সার, 
নাiে ােজন, ফসফরাস eবং পটািশয়াম 

3105.20 2012

   34642 Diammonium 
hydrogenorthophosphate 
(diammonium phosphate) 

ডাi eেমািনয়াম হাiে ােজন ফসেফট 3105.30 2012

   34643 Monoammonium phosphate মেনাeেমািনয়াম ফসেফট 3105.40 2012

   34644 Fertilizers containing two 
nutrients: nitrogen and 
phosphorus 

দুiিট পুি কর uপাদান স িলত সার- 
নাiে ােজন eবং ফসফরাস 

3105. 
51, .59 

2012

   34645 Fertilizers containing two 
nutrients: phosphorus and 
potassium 

ফসফরাস eবং পটািসয়াম e দুিট পুি কর 
uপাদান স িলত সার 

3105.60 2012

   34646 Potassium nitrate পটািসয়াম নাiে ট 2834.21 2012
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   34649 Other mineral or chemical 
fertilizers containing at least 
two nutrients (nitrogen, 
phosphate, potash), n.e.c. 

a া  খিনজ aথবা রাসায়িনক সার যােত 
কমপে  দুiিট পুি কর uপাদান আেছ 
(নাiে ােজন, ফসেফট, পটাশ) যা a  
ে নীভূ  হয়িন 

3105.90 2012

  3465  Other fertilizers a া  সার   

   34651 Ammonia, anhydrous eেমািনয়া , eিন াস 2814.10 2012

   34652 Ammonia, in aqueous solution eেমািনয়া, eকুয়াস সলুশান 2814.20 2012

   34653 Ammonium chloride; nitrites  eেমািনয়াম ে ারাiড, নাiে ট 2827.10, 
2834.10 

2012

   34654 Excreta of animals useful for 
manure/fertilizer and fuel 
preparation 

াণীেদর িব া যা সার/ ালািন িহসােব 
বহার হয় েযমন গরু/মিহেষর েগাবর, হ স-

মুরগীর িব া, েগাবর সার, iতয্ািদ 

3101 0141, 
0142 
0143, 
0144 
0145, 
0146 
0149, 
0891

  34655* Mixed in-organic fertilizer িম  aৈজব সার/িম  সার  

   34659 Fertilizers n.e.c. a া  সার যা a  ে নীভূ  হয়িন 3105.10 2012

  3466  Insecticides, fungicides, 
herbicides and disinfectants 

কীটনাশক, ছ াকনাশক, নেভাজী নাশক   

   34661 Insecticides  কীটনাশক 3808.91 2021

   34662 Fungicides  ছ াকনাশক 3808.92 2021

   34663 Herbicides, anti-sprouting 
products and plant-growth 
regulators 

নেভাজীনাশক, uি দ বৃি র িরগুেলটর 3808.93 2021

   34664 Disinfectants  সং ামক েরাগজীবানুনাশক 3808.94 2021

   34666 Hazardous pesticides িবপদজনক/ িকপূন র্ কীটনাশক 3808.50 2021

   34669 Other insecticides, fungicides, 
herbicides and disinfectants 

a া  কীটনাশক, ছ াক নাশক, নেভাজী 
কীট নাশক, সং ামক জীবানু নাশক 

3808.99 2021

347    Plastics in primary forms াি ক ( াথিমক পয র্ােয়র)   

  3471 34710 Polymers of ethylene, in 
primary forms 

iেথিলেনর পিলমার         ( াথিমক 
ফরেমর) 

3901 2013

  3472 34720 Polymers of styrene, in 
primary forms 

iে িরন হেত ত পিলমার, ( াথিমক 
পয র্ােয়র) 

3903 2013

  3473 34730 Polymers of vinyl chloride or 
other halogenated olefins, in 
primary forms 

িভনাiল ে ারাiড eর পিলমার ( াথিমক 
aব া) 

3904 2013

  3474 34740 Polyacetals, other polyethers 
and epoxide resins, in primary 
forms; polycarbonates, alkyd 
resins, polyallyl esters and 
other polyesters, in primary 
forms 

পিলeিসটাল, a া  পিলiথার, 
পিলকারেবােনটস iতয্ািদ ( থম aব া) 

3907 2013

 3475 34750 Recycled polymers, used 
plastic grain/subsistence or 
granule (secondary used) 

eকবার বহৃত পিলমার বা বহৃত 
াি েকর দানা বা দানা iতয্ািদ 

(ি তীয়বার বহার) 

 

  3479 34790 Other plastics in primary 
forms; ion exchangers 

a া  াথিমক পয র্ােয়র াি ক 3902,  
3905,390

6, 3908-

2013



150 

 

Group Class Sub-class Description English Description Bangla Corresponding
HS-  

2007 
BSIC-
2009 

3914 

348    Synthetic rubber and factice 
derived from oils, and 
mixtures thereof with natural 
rubber and similar natural 
gums, in primary forms or in 
plates, sheets or strip 

েসনেথিটক রাবার eবং ফয্াকটাiস, যাহা 
েতল হেত া  াকৃিতক রাবার eবং eকi 
ধরেণর আঠা িম েন ৈতরী ে ট, িসট aথবা 
ি প 

  

  3480 34800 Synthetic rubber and factice 
derived from oils, and 
mixtures thereof with natural 
rubber and similar natural 
gums, in primary forms or in 
plates, sheets or strip 
 

েসনেথিটক রাবার eবং ফয্াকটাiস, যা 
াকৃিতক বা তার আঠার িম েন ৈতরী ে ট, 
িসট, ি প 

4002 2013

Division 35    Other chemical products; 
man-made fibres 

a া  রাসায়িনক প , মানবসৃ  ত    

351    Paints and varnishes and 
related products; artists' 
colours; ink 

রং, ভািন র্স eবং a া  uৎপাদন, িচ  
িশে র জ  রং o কািল 

  

  3511 35110 Paints and varnishes and 
related products 

রং eবং বািণ র্শ eবং e জাতীয় ািদ 3207-
3212, 

3214,381
4 

2022

  3512 35120 Artists', students' or signboard 
painters' colours, modifying 
tints, amusement colours and 
the like 

িচ  িশ ী, ছা  aথবা সাiনেবাড র্  িচ কম , 
রং, রংেয়র আভা বদলােনা, িচ াকষ র্ক eবং 
e জাতীয় 

3213 2022

  3513 35130 Printing ink ছাপার কােজ বহৃত কািল 3215.11, 
.19 

2022

  3514 35140 Writing or drawing ink and 
other inks 

িলখন o aংকন কািল eবং a া  কািল  3215.90 2029

352    Pharmaceutical products ঔষধ প    

  3521 35210 Salicylic acid and its salts and 
esters 

ািলসাiিলক eিসড eবং iহার লবন eবং 
iহা েথেক ত a া  (esters) শকর্রা 

2918.21  
- .23 

2100

  3522 35220 Lysine and its esters and salts 
thereof; glutamic acid and its 
salts; quaternary ammonium 
salts and hydroxides; lecithins 
and other 
phosphoaminolipids; acyclic 
amides and their derivatives 
and salts thereof; cyclic 
amides (except ureines) and 
their derivatives and salts 

লাiিসন eবং তা েথেক ৈতরী a া   
eবং eর লবন, মািটক eিসড eবং 
েকায়াটারনাির eেমািনয়াম লবন eবং 
হাi াiড, েলিসিদন eবং a া  
ফসেফর্ায়ািমেনািলিপডস eমাiেডস eবং 
eগুেলা ারা uৎপ  uপজাত, eবং eেদর 
লবন, e জাতীয় সাiকিলক eমাiেডস 
(iuেরেনস তীত) eবং eর ারা uৎপ  
জাত a া   eবং eর লবন 

2922.41,  
.42, 2923, 
2924.11 — 

.19, .23 —  
.29 

2011

  3523 35230 Lactones n.e.c., heterocyclic 
compounds with nitrogen 
hetero-atom(s) only, 
containing an unfused 
pyrazole ring, a pyrimidine 
ring, a piperazine ring, an 
unfused triazine ring or a 
phenothiazine ring system not 
further fused; hydantoin and 
its derivatives; sulphonamides

াকটেনস যা a  ে ণীভূ  হয়িন, 
েহটােরাসাi ক েযৗগ (েকবলমা  
নাiে ােজন েহটােরা পরমা সহ) আন-
িফuজড পাiরােজাল িরং স িলত, 
িপিরিমডাiন িরং,  িপপারাজাiন 
(piperazine), আনিফuজড ায়ািজন 
(triazine) িরং, aথবা eকিট 
েফেনাথায়ািজন (pheno-thiazine) 
িরং eর প িত যা পুনরায় িফuজ হয় নাi, 
হাiেডনটেয়ান (hydantoin) eবং e 
েথেক uৎপ জাত সালেফানামাiডস 
(sulphonamides) 

2932.29, 
2933.11,  

.19, .21,  
.52 - .59,  

.69, 2934 

.30, 2935 

2011

  3524 35240 Sugars, chemically pure n.e.c.; 
sugar ethers and sugar esters 

িচিন, রাসায়িনকভােব খিট যা a  
ে ণীভূ  হয়িন, িচিন  জাত (sugar 

2940 2100
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and their salts n.e.c. esters) eবং e জাতীয় লবন, যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  3525 35250 Provitamins, vitamins and 
hormones; glycosides and 
vegetable alkaloids and their 
salts, ethers, esters and other 
derivatives; antibiotics 

ে ািভটািমন, িভটািমন eবং হরেমান, 
াiেকাসাiডস eবং েভিজেটিবল 
eলেকলেয়ডস eবং তােদর লবন, iথার, 
esters, তােদর জাত, e জাতীয় a া  
eি বায়িটকস 

2936 —  
2939,  
2941 

2100

  3526 35260 Medicaments, for therapeutic 
or prophylactic uses 

েথরািপ বা ে াফাiেলিটক 
(therapeutic) বহােরর জ  
েমিডকােম স (Medicaments) 

3003,  
3004 

2100

  3527 35270 Other pharmaceutical 
products 

a া  ঔষধ িশ  স িকর্ত প  3001,300
2,  

3005,300
6.20,  

.30, .60 

2100

 3528*  Homeopathic and 
ayurbedic/unani products 

েহািমo ািথক,আ েব র্িদক/ 
iuনানী প  

 

  35280 Homeopathic products  েহািমo ািথক ঔ ধ সং া  প   

  35281 Ayurbedic/unani products আ েব র্িদক/iuনানী ঔ ধ প   

  3529 35290 Other articles for medical or 
surgical purposes 

িচিকৎসা স িকর্ত বা সািজর্কয্াল স িকর্ত 
a া  প  

3006.10,  
.40, .50,  

.70 

2100, 
3250

353    Soap, cleaning preparations, 
perfumes and toilet 
preparations 

সাবান, পির ার স িকর্ত িত, সুগি  
সাধন স িকর্ত  

  

 3531 35310 Organic surface active 
agents, except soap 

ৈজবজাত কা র্ ম প , সাবান িতত 3402.11 — 
.19 

2023

  3532  Soap and detergents, perfume 
and toilet preparations 

সাবন, িডটারেজ  পাuডার, সুগি  সাধন 
eবং সাধন স িকর্ত িত 

  

   35321 Soap; organic surface-active 
products and preparations for 
use as soap; paper, wadding, 
felt and nonwovens, 
impregnated, coated or 
covered with soap or 
detergent 

সাবান, ৈজবজাত ক র্ ম প  eবং তৎ 
স িকর্ত িত যা সাবান িহসােব বহৃত 

3401 2023

   35322 Detergents and washing 
preparations 

িডটারেজ  eবং েধৗত স িকর্ত 
িত/িজিনষ 

3402.20,  
.90 

2023

   35323 Perfume and toilet 
preparations 

সুগি  eবং টয়েলট িত/  3303 —  
3306,  

3307.10 —  
.30, .90 

2023

  35324* Soda powder for washing েসাডা পাuডার পির ােরর জ  বহৃত   

  3533  Cleaning and polishing 
preparations 

পির ারক o চকচেক করার িত   

   35331 Preparations for perfuming 
or deodorizing rooms 

গৃহেক সুগ যু  করা aথবা দুগ র্যু  করার 
িত 

3307.41,  
.49 

2023

   35332 Artificial waxes and prepared 
waxes 

কৃি ম েমাম eবং তকৃত েমাম 3404 2023

   35333 Polishes and creams, for 
footwear, furniture, floors, 

জুতা, আসবাবপ , েমেঝ (ে ার) 
েকাচoয়াকর্, াস, aথবা ধাতব পদাথ র্ চকচক 

3405.10 —  
.30, .90 

2023
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coachwork, glass or metal করােনার  eবং ীম 

   35334 Scouring pastes and powders 
and other scouring 
preparations 

ে ািরং েপ  o পাuডার eবং a া  
ে ািরং িত 

3405.40 2023

354    Chemical products n.e.c. রাসায়ািনক প  যা a  ে ণীভূ  হয়িন   

  3541 35410 Essential oils and 
concentrates, aqueous 
distillates and aqueous 
solutions thereof; resinoids; 
terpenic by-products of the 
deterpenation of essential 
oils; mixtures of odoriferous 
substances of a kind used as 
raw materials in industry 

aিত েয়াজনীয় েতল eবং তার ঘনীভূত 
aংশ, পিরেশািধত জলীয় eবং তা েথেক 
uৎপ  জলীয় বন, িরসাiনড (eকিট 
রাসায়িনক ৈতরীেত বহৃত হয়), টােপ র্িনক 
uপজাত aিত েয়াজনীয় েতল eর 
িডটারেপনাশান, সুগ যু  uপাদােনর িম ণ 
যা ক চামাল িহসােব িশ  কারখানায় বহৃত 
হয় 

3301,  
3302 

2029

  3542 35420 Glues and gelatine, peptones 
and their derivatives, and 
related products; caseinates 
and other casein derivatives; 
albuminates and other 
albumin derivatives 

আঠা o িজলািটন eবং তােদর uপজাত, 
েকিসেনট, eলবুিমেনটস eবং uহােদর 
uপজাত 

3501.90, 
3502.20,  

.90, 3503, 
3504,350

5 
.20, 3506 

2029

  3543 35430 Lubricating preparations and 
preparations of a kind used 
for the oil or grease treatment 
of materials, except of 
petroleum; prepared 
additives for mineral oils; 
prepared liquids for hydraulic 
transmission, except of 
petroleum; anti-freezing 
preparations and prepared 
de-icing fluids 

েতল েদoয়া িত, েতেলর জ  বা 
চিব র্জাতীয় পদােথ র্ বহৃত হয়, 
(েপে ািলয়াম খিনজ, েতেলর জ  তকৃত 
সংেযাজন পদাথ র্, নেলর িভতর িদেয় 
বািহত তরেলর জ   তকৃত তরল, িক  
েপে ািলয়াম তীত) eি  ি িজং িত, 
anti-freezing eবং de-icing 
fluids 

3403,  
3811,  
3819,  
3820 

2029

  3544 35440 Modelling pastes; "dental 
wax" or "dental impression 
compounds"; other 
preparations for use in 
dentistry with a basis of 
plaster; preparations and 
charges for fire-
extinguishers; charged fire-
extinguishing grenades; 
prepared culture media for 
development and 
maintenance of micro-
organisms and plant, human 
or animal cells; composite 
diagnostic or laboratory 
reagents n.e.c. 

িতরূপ েপ  Modelling pastes, 
েড াল, oেয়ল aথবা দ  স িকত 
ক াu  (dental impression), 
া ােরর িভি েত দ েতর বহােরর জ  

a া  িত, aি  িনব র্াপেনর জ  িত, 
aি  িনব র্াপন ে েনiেডর চাজর্ 
(Grenades) aনুজীব o uি েদর 
u য়ন o র ণােব েণর জ  তকৃত 
কালচার িমিডয়া (culture media), 
মনু  বা াণীর েকাষ, েরাগ িনণ র্য় সং া  
বা গেবষনাগাের িবকারক (reagents) 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

3407,  
3813,  
3821,  
3822 

2029, 
3250

  3545 35450 Prepared explosives; safety 
fuses; detonating fuses; 
percussion or detonating 
caps; igniters; electric 
detonators 

িবে ারক পদাথ র্ ত, িনরাপদ বারুদ 
iতয্ািদ িবে ািরত করার জ  িল বহন 
নল, িবে ারক বারুদ iতয্ািদ বহােরর 
জ  িল বহন নল (Fuse)পার িরক 
সংঘ র্েষ িবে ািরত কয্াপ (Caps), 
ৈবদুয্িতক িবে ারক 

3601 —  
3603 

2029

  3546 35460 Pyrotechnic articles আতশবািজ ৈতরীর েকৗশল স িকর্ত ািদ 3604  2029

  3547 35470 Chemical elements and 
compounds doped for use in 
electronics 

iেল িনক  য পািতেত বহৃত রাসায়িনক 
uপাদন বা uপদানসমূহ 

3818 2029

  3549 35490 Other chemical products n.e.c. a া  রাসায়িনক প  যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

3802.10,  
3809, 
3810, 

2029



153 

 

Group Class Sub-class Description English Description Bangla Corresponding
HS-  

2007 
BSIC-
2009 

3812, 
3815, 
3817, 
3824. 

10 -.40, 
.60 - .90 

355    Man-made fibres মানবসৃ  ত     

  3551 35510 Synthetic filament tow and 
staple fibres, not carded or 
combed 

িসনেথিটক সুতা eবং ধান আঁশ কােড র্ড বা 
আঁচড়ােনা নয় 

5501,  
5503 

2030

  3552 35520 Synthetic filament yarn 
(except sewing thread and 
multiple or cabled yarn), not 
put up for retail sale 

িসনেথিটক িফলােম  সুতা  (েসলাiেয়র 
সাধারণ সুতা বা ব িবধ বহােরর জ  বা 
কয্াবলস সুতা তীত) খুচরা িবি র জ  
নয় 

5402.11 —
.59 

2030

  3553 35530 Synthetic monofilament and 
strip 

িসনেথিটক মেনািফলােম  aথবা ীপ 5404 2030

  3554 35540 Artificial filament tow and 
staple fibres, not carded or 
combed 

কৃি ম িফলােম  সুতা eবং ধান ত র বা 
আঁচড়ােনা নয় 

5502,  
5504 

2030

  3555 35550 Artificial filament yarn 
(except sewing thread and 
multiple or cabled yarn), not 
put up for retail sale 

কৃি ম িফলােম  সুতা (েসলাi সুতা eবং 
ব িবধ বা কয্াবলড iয়ান র্ নয়) খুচরা 
িব েয়র জ  নয় 

5403.10 —
.39 

2030

  3556 35560 Artificial monofilament and 
strip 

কৃি ম মেনািফলােম  eবং ীপ 5405 2030

Division 36    Rubber and plastics products রাবার eবং াি ক প    

361    Rubber tyres and tubes  রাবার টায়ার eবং িটuব   

  3611  New pneumatic tyres, inner 
tubes, solid or cushion tyres, 
interchangeable tyre treads, 
tyre flaps and "camel-back", of 
rubber 

নতুন সংকুিচত বা  ারা চািলত টায়ার, 
a র্বত   িটuব, কিঠন বা গিদ টায়ার, 
পিরবতর্নশীল টায়ার বা টায়ার aংশ, িবেশষ 
টায়ার য্াপ eবং রাবােরর কয্ােমল াক 

  

   36111 New pneumatic tyres, of 
rubber, of a kind used on 
motor cars 

নতুন সংকুিচত বা ারা চািলত টায়ার 
রাবােরর ৈতরী, মটর কার e বহৃত 

4011.10 2211

   36112 New pneumatic tyres, of 
rubber, of a kind used on 
motorcycles or bicycles 

নতুন সংকুিচত বা  ারা চািলত টায়ার, 
রাবােরর ৈতরী, মটর সাiেকল  বা বাi-
সাiেকেল বহােরর জ  

4011.40,  
.50 

2211

   36113 Other new pneumatic tyres, of 
rubber 

a া  নতুন সংকুিচত বা  ারা চািলত 
টায়ার, রাবােরর ৈতরী 

4011.20,  
.30, .61 —  

.99 

2211

   36114 Inner tubes, solid or cushion 
tyres, interchangeable tyre 
treads and tyre flaps, of 
rubber 

a র্বত  িটuব,  সিলড বা গিদর জ  বহৃত 
টায়ার, পিরবতর্নশীল টায়ার বা টায়ােরর 
aংশ িবেশষ, টায়ার য্াপ, বাবােরর ৈতরী 

4012.90,  
4013 

2211

   36115 "Camel-back" strips for 
retreading rubber tyres 

কয্ােমল- াক ীপ পুন- ি য়াকরণ 
রাবােরর টায়ার বা টায়ােরর aংশ িবেশষ 

4006.10 2211

  3612 36120 Retreaded pneumatic tyres, of 
rubber 

পুনঃিনিম র্ত বা  চািলত রাবােরর টায়ার  4012.11 —  
.19 

2211

362    Other rubber products a া  রাবার প    

  3621 36210 Reclaimed rubber পুনুরু ারকৃত  রাবার 4003 3830
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  3622 36220 Unvulcanized compounded 
rubber, in primary forms or in 
plates, sheets or strip; 
unvulcanized rubber in forms 
other than primary forms or 
plates, sheets or strip (except 
"camel-back" strips for 
retreading rubber tyres); 
articles of unvulcanized 
rubber; thread, cord, plates, 
sheets, strip, rods and profile 
shapes, of vulcanized rubber 
other than hard rubber 

ক চা aব ায় রাবার  
(Unvulcanized) াথিমক aব ায় 
aথবা ে ট  (in plates) শীট, aথবা 
াiপ, াথিমক aব া, ে ট , শীট বা 
াiেপর েচেয় a  রকম aব ায় ক চা 
রাবার (রাবার টায়ােরর aংশ িবেশেষর জ  
কয্ােমল াক (camel-back 
strips তীত ) নরম o ক চা রাবােরর 
স িকর্ত প  সমূহ শ  রাবােরর েচেয় 
নরম রাবােরর সুতা, কড র্, ে ট , শীট, ীপ, 
রড, সামি ক আকৃিত (profile 
shapes) 

4005,  
4006.90,  

4007,  
4008 

2219

  3623 36230 Tubes, pipes and hoses of 
vulcanized rubber other than 
hard rubber 

শ  রাবােরর েচেয় িভ তর u  তােপ গ ক 
িমি ত রাবােরর িটuব, পাiপ, েহাস পাiপ 

4009 2219

  3624 36240 Conveyor or transmission 
belts or belting, of vulcanized 
rubber 

u  তােপ গ ক িমি ত শ  রাবােরর েব  
যা যে র সাহাে  eক ান হেত a  ােন 
িনেয় যাoয়া হয় 

4010 2219

  3625 36250 Rubberized textile fabrics, 
except tyre cord fabric 

টায়ার কড র্ েফি ক তীত রাবােরর 
েট টাiল েফি ক 

5906 2219

  3626 36260 Articles of apparel and 
clothing accessories 
(including gloves) of 
vulcanized rubber other than 
hard rubber 

শ  রাবােরর েচেয় িভ তর ভালকানiজড 
রাবার যা u  তােপ গ ক িমি ত রাবােরর 
ব  o গােম র্ে েসর িজিনস 

4015 2219

  3627 36270 Articles of vulcanized rubber 
n.e.c.; hard rubber; articles of 
hard rubber 

ভালকানাiজড, রাবােরর আিট র্কয্াল যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন, শ  রাবার, শ  
রাবােরর আিট র্কয্াল 

4014, 
4016,  
4017 

2219

363    Semi-manufactures of 
plastics 

াি েকর a র্ uৎপািদত  ৈতরী    

  3631 36310 Monofilament of which any 
cross-sectional dimension 
exceeds 1 mm, rods, sticks and 
profile shapes, of plastics 

াি েকর মেনািফলােম  েযটােত েয েকান 2 
িমঃিমঃ eর স েসকসানাল ডায়েমনসন রড 
ি ক, ফাiল  েসiফ 

3916 2220

  3632 36320 Tubes, pipes and hoses, and 
fittings therefor, of plastics 

াি েকর ৈতরী িটuব, পাiপ, েহাস পাiপ 
eবং e জাতীয় িফিটংস 

3917 2220

  3633 36330 Plates, sheets, film, foil and 
strip, of plastics, not self-
adhesive, non-cellular and not 
reinforced, laminated, 
supported or similarly 
combined with other 
materials 

াি েকর ৈতরী ে ট , শীট, ি ম, কেয়ল 
eবং াiপ েকান িকছুর সােথ লাগােনার নয়, 
নন েসলুলার, খুব শি শালী নয়, েলিমেনেটড 
নয়, a  েকান ব র সােথ যু  বা ঐ রকম 
নয় 

3920 2220

  3639 36390 Other plates, sheets, film, foil 
and strip, of plastics 

াি েকর ৈতরী a া , ে ট  শীট, ি ম, 
কেয়ল eবং ীপ 

3921 2220

364    Packaging products of 
plastics 

াি েকর ােকিজং প    

  3641 36410 Sacks and bags, of plastics াি েকর ছালা o থিল 3923.21,  
.29 

2220

  3649 36490 Other articles for the 
conveyance or packing of 
goods, of plastics; stoppers, 
lids, caps and other closures, 
of plastics 

াি েকর মালামাল পিরবহন বা ািকং eর 
জ  a া  uপাদান পারস, ঢাকনা, কয্াপ 
eবং a া  ঢাকনা, a া  াি ক সাম ী 

3929.10, . 
30 - .90 

2220

369    Other plastics products a া  াি ক প     
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  3691 36910 Floor coverings of plastics, in 
rolls or in the form of tiles; 
wall or ceiling coverings of 
plastics 

াি ক ারা আবৃত রুেমর েমঝ (ে ার) যা 
েরালস বা টাiলেসর মা েম, েদয়াল বা ছাদ 
াি ক ারা আবৃতকরণ  

3918 2220

  3692 36920 Self-adhesive plates, sheets, 
film, foil, tape, strip and other 
flat shapes, of plastics 

ে ট, শীট, ি ম, কেয়ল, েটপ, ীপ eবং 
a া  য্াট আকৃিতর াি েকর েস  
eডিহিসভ (Self-adhesive) যা 
য়ংি য়ভােব লাগােনা যায় 

3919 2220

  3693 36930 Baths, wash-basins, lavatory 
pans and covers, flushing 
cisterns and similar sanitary 
ware, of plastics 

াি েকর ৈতরী বাথ টব, oয়াশ েবিসন, 
পায়খানার ান, টয়েলট ািসং করার 
াংক, eবং eজাতীয় েসেনটারী সাম ী 

3922 2220

  3694 36940 Tableware, kitchenware, 
other household articles and 
toilet articles, of plastics 

াি েকর ৈতরী েটিবল oয়য্ার, িকেচন 
oয়য্ার, a া  গৃহ ালীর oয়য্ার eবং 
টয়েলট সাম ী 

3924 2220

  36941* Plastic toys াি েকর েখলনা  

  36942* Plastic mats, duster and 
others n.e.c 

াি েকর মাদুর, ডা ার eবং a া  ািদ 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 

  36943* Plastic bottle, cork etc. াি েকর েবাতল, ককর্ eবং e জাতীয় প   

  3695 36950 Builders' ware of plastics 
n.e.c. 

াি েকর িনম র্াণ সাম ী যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

3925 2220

  3696 36960 Parts n.e.c. of lamps, lighting 
fittings, illuminated signs, 
illuminated name-plates and 
the like, of plastics n.e.c. 

াি েকর ৈতরী া , লাiিটং িফিটং, 
আেলািকত সাiন েবাড র্, আেলািকত েনমে ট  
iতয্ািদর খুচরা aংশ যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

9405.92 2220

  3697  Safety headgear; other 
headgear of rubber or plastics

রাবার বা াি েকর ৈতরী িনরাপদ েহড 
গীয়ার, a া  েহড গীয়ার,  

  

   36971 Safety headgear িনরাপদ েহড গীয়ার/মাথার আ াদন 6506.10 3290

   36972 Other headgear of rubber or 
plastics 

রাবার বা াি েকর ৈতরী a া  েহড গীয়ার 6506.91 2219, 
2220

  3698 36980 Electrical insulating fittings 
of plastics 

াি েকর ৈতরী ৈবদুয্িতক iনসুেলিটং 
িফিটংস 

8547.20 2220

  3699 36990 Articles of plastics n.e.c. াি ক ািদ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 3006.91, 
3926.10,  
.30 - .90 

2220

Division 37    Glass and glass products and 
other non-metallic products 
n.e.c. 

ক চ eবং ক েচর প  eবং a া  aধাতব 
প  যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

   

371    Glass and glass products ক চ eবং ক েচর প     

 3711  Unworked glass, flat glass 
and pressed or moulded glass 
for construction; glass 
mirrors 

a বহৃত াস, াট াস, িনম র্াণ িশে  
বহৃত িবেশষ আকৃিতর (pressed or 

moulded) াস, ক েচর আয়না 

 

   37111 Glass in the mass, in balls 
(except microspheres), rods or 
tubes, unworked; waste and 
scrap of glass 

ক েচর ভর বা ব   িপ , ক েচর রড বা 
িটuব, ােসর রড বা িটuব, a হৃত, বজর্য্ 
eবং ভাংগা ক চ  

7001, 
7002 

2310

   37112 Unworked cast, rolled, drawn 
or blown glass, in sheets 

সীট আকাের a বহৃত কা , েরালড, ন বা 
blown glass 

7003, 
7004 

2310

   37113 Float glass and surface 
ground or polished glass, in 

সীট আকােরর uপিরভাগ াস, সারেফস 
াu  বা মসৃন াস 

7005 2310
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sheets 

   37114 Glass in sheets, bent, edge-
worked, engraved, drilled, 
enamelled or otherwise 
worked, but not framed, etc. 

সীট আকােরর াস, ব কােনা, eক পােশ 
কাজ করােনা, ি ল করােনা, eনােম  বা 
a  রকম aব ায় কাজ করােনা, েখাদাi 
করা, াস, িক  framed নয় 

7006 2310

   37115 Safety glass িনরাপ ামূলক াস 7007 2310

   37116 Glass mirrors; multiple walled 
insulating units of glass 

ক েচর আয়না, বা িবধ েদয়ালযু  
iনসুেলিটং ক েচর iuিনট 

7008, 
7009 

2310

   37117 Paving blocks, bricks, tiles 
and other articles of pressed 
or moulded glass, of a kind 
used for building or 
construction purposes; leaded 
lights and the like; 
multicellular or foam glass in 
blocks, plates or similar forms

ক েচর আ রণ েদoয়া ক, iট, টাiলস 
eবং a া  ব   ছ েচ ঢালাi ক চ যা 
a ািলকা বা িনম র্াণ িশে  বহার হয়, ক 
বা ে ট বা e জাতীয় আকৃিতর মাি  
েসলুলার বা েফাম াস 

 7016.90 2310

  3712  Glass fibres and articles 
thereof, except woven fabrics 

াস ফাiবার eবং e জাতীয় woven 
fabrics  তীত 

  

   37121 Slivers, rovings, yarn and 
chopped strands, of glass 

ক েচর সুচােলা বা েছাট েছাট পাতলা টুকরা, 
রিভংস, iয়াণ র্ eবং ফাটােনা ক েচর aংশ 

7019.11 - 
.19 

2310

   37129 Voiles, webs, mats, 
mattresses, boards and other 
articles of glass fibres, except 
woven fabrics 

ভেয়লস oেয়বস, মাদুর,  িবছানার তলািট, 
েবাড র্ eবং গলাস ফাiবােরর a া  ব , 
woven fabrics তীত 

 7019.31-
.39, .90 

2310

 3719   Other glass articles a া  ক েচর প    

   37191 Bottles, jars, phials and other 
containers, of glass, of a kind 
used for the conveyance or 
packing of goods, except 
ampoules; stoppers, lids and 
other closures, of glass 

ক েচর ৈতরী েবাতল, জার, েছাট িশিশ eবং 
a া  e জাতীয় কনেটiনার, মালামাল 
ািকং বা  পিরবহন কােজ বহৃত াস, 

তেব iনেজকশেনর েছাট িশিশ, পারস, 
ঢাকনা eবং a া  ক েচর ৈতরী ঢাকনা 
িতত 

7010.20, 
.90 

2310

   37192 Glass envelopes, open, and 
glass parts thereof, for 
electric lamps, cathode-ray 
tubes or the like 

ক েচর খাম, oেপন eবং ক েচর খুচরাংশ যা 
ৈবদুয্িতক বািত, কয্াদড রি র িটuব বা e 
জাতীয় কােজর জ  

7011 2310

   37193 Glassware of a kind used for 
table, kitchen, toilet, office, 
indoor decoration or similar 
purposes (except bottles, jars 
and the like, of glass, and 
ornaments of lamp-worked 
glass) 

েটিবেল বহােরর জ  ক েচর বাসনপ , 
রা াঘর, বাথরুম, aিফস, aভয্ম রীন গৃেহর 
েসৗ য র্বধ র্ন, বা e জাতীয় uে ে  বহৃত 
প  (তেব েবাতল, জার, ক েচর aলংকার 
eবং ঝাড় বািত জাতীয় িতত) 

 7013 2310

   37194 Clock or watch glasses and 
similar glasses; glasses for 
spectacles, not optically 
worked; hollow glass spheres 
and their segments for the 
manufacture of such glasses 

যাবতীয় ঘিড়েত বহৃত াস eবং e জাতীয় 
যাবতীয় াস, চশমায় বহৃত াস, দশ র্নীয় 
কােজ বহার নয় eরকম াস (not 
optically worked) ফপা গ ােসর 
েগােলাক eবং eজাতীয় প  uৎপাদেনর 
জ  

 7015 2310

   37195 Laboratory, hygienic or 
pharmaceutical glassware; 
ampoules of glass 

গেবষণাগাের, জীবানুমু , aথবা ঔষধ 
েকা ানীেত বহৃত ক েচর প  সাম ী, 
iনেজকশেনর েছাট িশিশ 

7010.10, 
7017 

2310

   37196 Parts n.e.c. of lamps, lighting 
fittings, illuminated signs, 
illuminated name-plates and 
the like, of glass 

গ ােসর লাiিটং, িফিটংস, ক েচর ৈতরী 
আেলািকত সাiনেবাড র্, িবলেবাড র্, গ ােসর 
ৈতরী আেলািকত েনম-ে ট   eবং e জাতীয় 
পে র aংশ িবেশষ বা খুচরাংশ যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

 9405.91 2310
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   37197 Electrical insulators of glass ক েচর ৈবদুয্িতক iনসুয্েলটর 8546.10 2310

   37199 Articles of glass n.e.c. 
(including glass inners for 
vacuum flasks, signalling 
glassware, glass cubes for 
mosaics, glass beads, glass 
microspheres and ornaments 
of lamp-worked glass) 

ক েচর a া  প  সাম ী যা a  
ে ণীভূ  হয়িন (ক েচর িকuব, েমাজাiেকর 
জ , েসৗ বধ র্েকর জ  ক চ iতয্ািদ) 

7014, 
7016.10, 

7018, 
7020 

2310

372    Non-structural ceramic ware নন- াকচারাল িসরািমক oয়য্ার   

  3721 37210 Ceramic sinks, baths, water 
closet pans, flushing cisterns 
and similar sanitary fixtures 

িসরািমেকর ৈতরী িসংক (যা রা াঘের 
বহৃত হয়) বাথ, পািন ধারণ মতা স  
ান, টয়েলেট বহৃত ািসং াংক eবং 

ei জাতীয় েসেনটারী সাম ী 

6910 2392

  3722  Ceramic household and 
ornamental articles 

িসরািমেকর ৈতরী গৃহ ালী o aলংকরেনর 
সাম ী 

  

   37221 Ceramic tableware, 
kitchenware, other household 
articles and toilet articles 

িসরািমক েটিবল oয়য্ার, রা াঘেরর প  
সাম ী, িসরািমেকর ৈতরী a া  গৃহ ালী 
o টয়েলট সাম ী 

6911, 
6912 

2393

   37222 Statuettes and other 
ornamental ceramic articles 

িসরািমেকর ৈতরী মূিতর্ eবং a া  
aংলকৃত সাম ী 

6913 2393

  3729  Other non-structural ceramic 
wares 

a া  নন- াকচারাল িসরািমক সাম ী   

   37291 Ceramic wares for laboratory, 
chemical or other technical 
uses; ceramic troughs, tubs 
and similar receptacles of a 
kind used in agriculture; 
ceramic pots, jars and similar 
articles of a kind used for the 
conveyance or packing of 
goods 

গেবষণাগাের বহৃত িসরািমক oয়য্ার, 
রাসায়িনক বা a া  েটকিনকয্াল কােজ 
বহৃত, িসরািমেকর জ  বহৃত বা , 

িসরািমেকর টব, eবং e জাতীয় কৃিষ কােজ 
বহৃত সাম ী, িসরািমক পট, জার, 

মালামাল ািকং o পিরবহেনর কােজ 
বহৃত e জাতীয় িসরািমক সাম ী 

6909 239
3 

   37292 Electrical insulators of 
ceramics; insulating fittings, 
for electrical machines, 
appliances or equipment, of 
ceramics 

িসরািমেকর ৈতরী ৈবদুয্িতক iনসুেলটর, 
ৈবদুয্িতক য পািতর জ  iনসুেলিটং 
িফিটংস, গৃহ ালীেত বহৃত ৈবদুয্িতক 
সর াম যা িসরািমেকর ৈতরী 

8546.20, 
8547.10  

2393

  37293* Show pieces, antiques of 
ceramics 

িসরািমেকর েশা-িপস, eয্ানিটকস  

   37299 Other non-structural ceramic 
articles n.e.c. 

a া  নন- াকচারাল িসরািমক সাম ী যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

6914 2393

373    Refractory products and 
structural non-refractory clay 
products 

কাদামািটর ৈতরী িরে কটরী eবং 
াকচারাল নন-িরে কটরী প  

  

  3731 37310 Bricks, blocks, tiles and other 
ceramic goods of siliceous 
earths 

iট, কস, টাiলস eবং a া  িসরািমক 
প  যা িসিলিসয়াস মািটর ৈতরী 

6901  2392

  3732 37320 Refractory bricks, blocks, tiles 
and similar refractory 
ceramic constructional goods, 
other than those of siliceous 
earths 

িরে কটারী iট, কস, টাiলস eবং e 
জাতীয় িরে কটারী িসরািমক িনম র্াণ সাম ী, 
িসিলিসয়াস মািটর প  সাম ী তীত 

6902 2391

  3733 37330 Refractory cements, mortars, 
concretes and similar 
compositions n.e.c. 

িরে কটারী িসেম , মট র্ার, কন ীট eবং 
ei জাতীয় uপাদান যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

3816 2391

  3734 37340 Unfired refractory products; 
other refractory ceramic 

আগুেন েপাড়ােনা ছাড়া িরে কটরী  প , 
a া  িরে কটারী িসরািমক প  

6815.91, 
6903 

2391
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goods 

  3735 37350 Non-refractory ceramic 
building bricks, flooring 
blocks, support or filler tiles, 
roofing tiles, chimney-pots, 
cowls, chimney liners, 
architectural ornaments and 
other ceramic construction 
goods 

নন-িরে কটরী িসরািমক দালােনর iট, 
ে ািরং ক, সােপ র্াট aথবা িফলার টাiলস, 
ছােদর টাiলস, িচমিন পট, িচমিনর ঢাকনী, 
িচমিনর লাiনারস, aলংকৃত াপতয্ eবং 
a া  িসরািমক িনম র্াণ সাম ী 

6904, 
6905 

2392

  3736 37360 Non-refractory ceramic pipes, 
conduits, guttering and pipe 
fittings 

নন-িরে কটরী িসরািমক পাiপ, iেলকি ক 
তার ভৃিতর আবরক নল, গাটািরং (নল) 
eবং পাiপ িফিটংস 

6906 2392

  3737 37370 Ceramic flags and paving, 
hearth or wall tiles; ceramic 
mosaic cubes and the like 

িসরািমক য্াগ eবং েপিভং, ঘর গরম করার 
জ  েযখােন aি কু  থােক তার টাiলস বা 
েদয়ােলর টাiলস, িসরািমক েমাজাiক 
িকuব বা ei জাতীয় 

6907, 
6908 

2392

 3738* 37380* Cooking wares, of fired  clay রা ার জ  মািটর হািড়-পািতল, আগুেন 
পুড়ােনা 

 

  37381* Utencils, kichenwares, of 
fired clay 

আগুেন পুড়ােনা মািটর বাসনপ   

  37382* Flower tub, container pots 
and others, of fired clay 

ফুল গােছর টব, জার, কনেটiনার (আগুেন 
েপাড়ােনা মািটর ৈতরী) 

 

  37383* Construction materials of 
clay, tiles  and others 

মািটর ৈতরী িনম র্াণ সাম ী (টাiলস, ভৃিত)  

  37384* Show-pieces of fired clay আগুেন পুড়ােনা মািটর েশা-িপছ  

374    Plaster, lime and cement া ার, লাiম eবং িসেম  (েপাড়া 
চুনাপাথর) 

  

  3741 37410 Plasters া ার/সাদা ম  2520.20 2394

  3742 37420 Quicklime, slaked lime and 
hydraulic lime 

কিলচুন, পািনেত গলােনা চুন, eবং 
হাi িলক লাiম 

2522 2394

  3743 37430 Cement clinkers িসেম  ি ংকার 2523.10 2394

  3744 37440 Portland cement, aluminous 
cement, slag cement and 
similar hydraulic cements, 
except in the form of clinkers 

েপাট র্ া  িসেম , eয্লুিমনাস িসেম , 
(িফটিকির ঘিটত িসেম ) স য্াগ িসেম  
eবং e জাতীয় হাi িলক িসেম  
(ি ংকােরর aব া িতত) 

2523.21 - 
.90 

2394

  3745 37450 Calcinated or agglomerated 
dolomite 

কয্ালিসেনেটড বা েডােলামাiট 2518.20, 
.30  

2394

375    Articles of concrete, cement 
and plaster 

কন ীট, িসেম  o া ার স িকর্ত ািদ   

  3751 37510 Non-refractory mortars and 
concretes 

নন-িরে কটরী মট র্ারস eবং কন ীট 3824.50 2395

  3752 37520 Boards, blocks and similar 
articles of vegetable fibre, 
straw or wood waste 
agglomerated with mineral 
binders 

েবাড র্স, ক eবং e জাতীয় uি জ আঁশ, খড় 
বা কােঠর বজর্য্ িপি ত িমনােরল বাiনডাস র্ 

6808 2395

  3753 37530 Articles of plaster or of 
compositions based on plaster

া ার স িকর্ত, aথবা া ােরর uপর 
িভি  কের uপাদান 

6809 2395

  3754 37540 Tiles, flagstones, bricks and 
similar articles, of cement, 
concrete or artificial stone 

টাiলস, য্াগে ান, iট, eবং e জাতীয় 
িসেমে র ৈতরী কন ীট aথবা কৃি ম 
ে ান/পাথর 

6810.11, 
.19 

2395
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  3755 37550 Prefabricated structural 
components for building or 
civil engineering, of cement, 
concrete or artificial stone 

a ািলকা বা িসিভল iি িনয়ািরং eর জ  
ি ফয্াবিরেকেটড াকচারাল uপাদান, 
িসেমে র ৈতরী কন ীট aথবা কৃি ম পাথর 

6810.91 2395

  37551* Sanitary, Sewerage, irrigation 
structures of cement 

িসেমে র ৈতরী ািনটারী, পয়ঃিন াশন, 
েসেচর সাম ী 

 

  3756 37560 Other articles of cement, 
concrete or artificial stone 

িসেমে র ৈতরী a া  প , কন ীট বা 
কৃি ম পাথর 

6810.99 2395

  3757 37570 Articles of asbestos-cement, 
cellulose fibre-cement or the 
like 

eয্াসেবসেটস িসেমে র প , েসলুলস 
ফাiবার িসেম  বা e জাতীয় 

6811 2395

376    Monumental or building stone 
and articles thereof 

িতেসৗধ স িকর্ত aথবা িবি ং ে ান 
eবং e জাতীয় 

  

  3761 37610 Marble, travertine and 
alabaster, worked, and 
articles thereof (except setts, 
curbstones, flagstones, tiles, 
cubes and similar articles); 
artificially coloured granules, 
chippings and powder of 
marble, travertine and 
alabaster 

মােব র্ল, ে ভারটাiন eবং মম র্র সদৃশ সাদা 
পাথর যােত কারুকা র্ করা হেয়েছ eবং e 
জাতীয় (কাব র্ে ান, াগ ে ান, টাiলস, 
িকuবস eবং e জাতীয় প  তীত) কৃি ম 
রিঙন কনা, িচিপং o মােব র্েলর পাuডার, 
ে ভারটাiন eবং eলােবসটর 

6802.21, 
.91 

2396

  3769 37690 Other worked monumental or 
building stone and articles 
thereof; other artificially 
coloured granules, chippings 
and powder of natural stone; 
articles of agglomerated slate

কারুকা র্ করা হেয়েছ eমন িতেসৗধ, 
িবি ং ে ান eবং e জাতীয় a া  , 
a া  কৃি ম রিঙন কনা, িচিপং eবং 
াচারাল ে ােনর পাuডার, িপি ত ে ট 

জাতীয় 

6801, 
6802.10, 
.23 - .29, 
.92 - .99, 

6803 

2396

379    Other non-metallic mineral 
products n.e.c. 

a া  aধাতব খিনজ প  যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  

  3791 37910 Millstones, grindstones, 
grinding wheels and the like, 
without frameworks, for 
working stones, and parts 
thereof, of natural stone, of 
agglomerated natural or 
artificial abrasives, or of 
ceramics; natural or artificial 
abrasive powder or grain, on 
a base of textile, paper or 
other material 

িমলে ান, ী ে ান, ি ি ং iলস eবং e 
ধরেণর (ে ম oয়াকর্ িতত) oয়ািকর্ং 
ে ােনর জ  eবং তােদর aংশ িবেশষ, 
াচারাল ে ান স িকত, িপি ত াকৃিতক 

বা কৃি ম ঘষ র্ক, aথবা িসরািমক জাতীয় 
কৃি ম বা াকৃিতক ঘষ র্ক পাuডার, বা কনা, 
যা েট টাiল, কাগজ বা a া  পে র 
িভি েত ৈতরী 

6804, 
6805 

2399

  3792 37920 Fabricated asbestos fibres; 
mixtures with a basis of 
asbestos or with a basis of 
asbestos and magnesium 
carbonate; articles of such 
mixtures, or of asbestos 

ফয্াবিরেকেটড eয্জেব স ফাiবারস/আঁশ 
(eয্জেব স eর িভি েত িম ণ,aথবা 
eয্সেব স eবং াগিনিসয়াম কাব র্েনেটর 
িভি েত, e জাতীয় িম ণ বা eয্াজেব স) 

6812, 
6813 

2399

  3793 37930 Articles of asphalt or of 
similar material 

eয্াসেফ  যা আলকাতরার মত কােলা 
আঠােলা পদাথ র্ (ছাদ iতয্ািদর জল েরাধক 
করার জ  বা পাথর বা ককেরর সে  
িমিশেয়  রাস া আস ীণ র্ বা e জাতীয় প ) 

6807 2399

  3794 37940 Bituminous mixtures based on 
natural and artificial stone 
materials and bitumen, 
natural asphalt or related 
substances as a binder 

াকৃিতক o কৃি ম ে ান েমটািরয়াল eবং 
িবটুিমেলর সম েয়, কােলা বেণ র্র আঠােলা 
েপে ািলয়াম জাত িম ণ, াকৃিতক 
aয্াসফা  aথবা ei স িকর্ত প  যা 
জলছাদ বা রাস ায় আিস ন করেত ব ধাi 
িহসােব বহৃত হয় 

2517.30, 
2715 

2399

  3795 37950 Artificial graphite; colloidal 
or semi-colloidal graphite; 

কৃি ম াফাiট, কেলাiডাল বা েসিম-
কেলায়ডাল াফiট, াফাiট বা a  

3801 2399
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preparations based on 
graphite or other carbon in 
the form of semi-
manufactures 

কাব র্েনর িভি েত আধা ত 

  3796 37960 Artificial corundum কৃি ম করনডাম (শ  িটকীকৃত খিনজ 
পদাথ র্ যােক গুড়া আকাের পিরণত কের 
পিলেসর কােজ বহার করা হয় (চুিন) ei 
জাতীয় খিনজ প ) 

2818.10 2399

  3799 37990 Non-metallic mineral 
products n.e.c. (including 
mineral wool, expanded 
mineral materials, worked 
mica, articles of mica, non-
electrical articles of graphite 
or other carbon and articles 
of peat) 

aধাতব খিনজ পদাথ র্ (পশম, খিনজ ািদ, 
েমেটিরয়াল e পা  করা কােজ বহৃত 
a , a  জাতীয় াফাiট বা a  কাব র্েনর 
aৈবদুয্িতক আিট র্েকল ালানী িহসােব 
বহৃত িপট আিট র্েকল 

6806, 
6814, 

6815.10,2
0, .99 

2399

Division 38    Furniture; other 
transportable goods n.e.c. 

আসবাবপ , a া  পিরবহন েযা  প  যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  

381    Furniture আসবাব প    

  3811  Seats বসার আসন   

   38111 Seats, primarily with metal 
frames 

বসার আসন, ধানতঃ ধাতব কাঠােমার 
ৈতরী 

9401.10, 
.20, .30, 
.71, .79 

2930,
3020, 
3030,
3100

   38112 Seats, primarily with wooden 
frames 

বসার আসন ধানত কােঠর ে েমর ৈতরী 9401.40 -
.69 

3100

  38113* Complete wooden furniture স ণ র্ কােঠর আসবাব প   

  18114* Complete metal furniture 
used in households or others 

স ণ র্ ধাতব  ারা ৈতরী 
ফািন র্চার/আসবাব প  যা বাসা বাড়ী বা 
a া  ােন বহৃত হয় 

 

   38119 Other seats a া  বসার আসন 9401.80 3100

  3812  Other furniture, of a kind 
used in offices 

a া  আসবাবপ  যা aিফেস বহৃত হয়    

   38121 Other metal furniture, of a 
kind used in offices 

a া  ধাতব ফািন র্চার যা aিফেস বহৃত 
হয় 

9403.10 3100

   38122 Other wooden furniture, of a 
kind used in offices 

a া  কােঠর ফািন র্চার যা aিফেস বহৃত 
হয় 

9403.30 3100

  3813 38130 Other wooden furniture, of a 
kind used in the kitchen 

রা াঘের বহৃত a া  কােঠর ফািন র্চার 9403.40 3100

  3814 38140 Other furniture n.e.c a া  ফািন র্চার যা a  ে ণীভূ  হয়িন 9403.20, 
.50 - .89, 

9610 

3100

  3815 38150 Mattress supports; 
mattresses, fitted with 
springs or stuffed or 
internally fitted with any 
material or of cellular rubber 
or plastics, whether or not 
covered 

াে স সােপ র্াট, াে স, ীং িদেয় িফট 
করা বা aভয্াম ের েয েকান  বা 
েসলুলার িফট বা াি ক িদেয় রাবার াে স 
ৈতরী  

9404.10 - 
.29 

3100

  3816 38160 Parts of furniture ফািন র্চােরর aংশ িবেশষ 9401.90, 
9403.90 

3100

 3817* 38170* Furniture made of bamboo 
and cane 

ব শ o েবেতর ৈতরী িবিভ  ধরেণর ফািন র্চার  

 3818* 38180* Furniture made of cane েবেতর ৈতরী ফািন র্চার  
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382    Jewellery and related articles aলংকার/জুেয়লারী eবং e স িকর্ত 
ািদ 

  

  3821 38210 Pearls, natural or cultured 
and unworked 

মু া, াকৃিতক, কৃি ম (চােষর) eবং 
a বহৃত 

7101.10, 
.21 

0311, 
0321

  3822 38220 Cultured pearls, precious or 
semi-precious stones, and 
synthetic or reconstructed 
precious or semi-precious 
stones (except industrial 
diamonds and piezo-electric 
quartz), worked (except 
simply sawn, cleaved, bruted 
or roughly shaped), but not 
strung, mounted or set 

চােষর মু া, মূ বান aথবা আধা-মূ বান 
(ে ান পাথর eবং িসনেথিটক aথবা পুনঃ 
িনিম র্ত মূ বান aথবা েসিমে িসয়াস ে ান 
(িশ  কােজ বহৃত ডায়ম  eবং েপেজা 
iেলকি ক েকায়াট র্জ, সাধারণভােব 
আকৃত/সাiজ করা তীত) 

7101.22, 
7102.39, 

7103.91,.
99, 

7104.90 

3211

  3823 38230 Industrial diamonds, worked; 
dust and powder of natural or 
synthetic precious or semi-
precious stones 

িশ জাত হীরা, কাজকরা, িমিহ গুড়া eবং 
পাuডার কৃিতজাত বা িসনেথিটক মূ বান 
aথবা আধা মূ বান পাথেরর 

7102.29, 
7105 

3211

  3824 38240 Jewellery and other articles of 
precious metal or of metal 
clad with precious metal; 
articles of natural or cultured 
pearls or precious or semi-
precious stones (natural, 
synthetic or reconstructed) 

গহনা eবং a া  মূ বান ধাতব সাম ী, 
aথবা দামী ধাতব সি ত সাম ী, 
কৃিতজাত বা কৃি ম মু ার সাম ী, aথবা 
মূ বান বা আধা-মূ বান পাথর ( াকৃিতক, 
িসনেথিটক বা পূনঃ ৈতরীকৃত) 

 7113, 
7114, 

7115.90, 
7116 

3211

  38241* Bangles and others made of 
lime 

চুিড়/শ খা, শ  (িহ নারীেদর aলংকার)  

  38242* Jewellary articles made of 
clay 

মািটর ৈতরী গহনা/aলংকার  

  3825 38250 Coin ধাতব মু া 7118 3211 

383    Musical instruments বা য     

  3831 38310 Pianos and other keyboard 
stringed musical instruments 

িপয়ােনা eবং a া  তারযু  িক েবােড র্র 
বা  য  

9201 3220

  3832 38320 Other string musical 
instruments 

a া  তারযু  বা য , েবহালা o a া  9202 3220

  3833 38330 Wind musical instruments 
(including pipe organs, 
accordians and brass-wind 
instruments) 

ফুঁযু  বা য  (পাiপaগ র্ান, eয্াকরিডয়ান, 
াস ui  iন েম  iতয্ািদ) 

9205 3220

  3834 38340 Musical instruments, the 
sound of which is produced, 
or must be amplified, 
electrically 

বা য , যার শ  বা সুর uৎপ  হয় 
ৈবদুয্িতক বা  যে র মা েম 

9207 3220

  3835 38350 Other musical instruments 
(including percussion 
instruments, musical boxes 
and fairground organs); decoy 
calls; whistles, call horns and 
other mouth-blown sound 
signalling instruments 

a া  বা  য  (ধা া িদেয় বাজােনা হয়, 
eমন বা য , িমuিজকয্াল ব , েফয়ার 
াi  oর ান iতয্ািদ eর a র্ভূ ) িডক 
কলস. ব িশ, কল হণ র্স eবং a া  মুেখ 
বাজােনা শ যু  িসগনািলং বা য  

9206, 
9208 

3220

  3836 38360 Parts and accessories of 
musical instruments; 
metronomes, tuning forks and 
pitch pipes 

বা যে র ে য়ার পাটস, তাল িনেদ র্শ 
করার য িবেশষ যােত eকিট েপনডুলাম 
িত িমিনেট িনিদ র্  সং াক ধীর শ  করার 
মা েম তাল সৃি  কের, িটuিনং  ফকর্স, িপচ 
পাiপস 

9209 3220
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 3837* 38370* Harmonium, musical 
instrument 

হারেমািনয়াম বা  য   

  38371* Drum, Dugi, tabla েঢাল, ডুিগ-তবলা  

384    Sports goods েখলা ধুলার সাম ী   

  3841 38410 Snow-skis and other snow-ski 
equipment; ice-skates and 
roller-skates 

বরেফ েখলার তুষার ি  eবং a া  তুষার 
ি  য পািত, আiস ে ট eবং েরালার ে ট 

9506.11 -
.19, .70 

3230

  3842 38420 Water-skis, surf-boards, 
sailboards and other water-
sport equipment 

পািনেত েখলার oয়াটার ীজ, সাফ েবাড র্, 
েসiল েবাড র্ eবং a া  oয়াটার ে াট র্স 
য পািত 

9506.21, 
.29 

3230

  3843 38430 Gymnasium or athletics 
articles and equipment 

ায়াম বা িজমনািসয়াম aথবা েখলাধুলার 
আিটেকলস eবং iকুপেম  

9506.91 3230

  3844 38440 Other articles and equipment 
for sports or outdoor games 

েখলা লা eবং আuটেডার েখলার জ  
a া  িজিনষপ  o iকুপেম  

4203.21, 
9506.31 - 
.39, .40 - 

.69, .99 

3230

  3845 38450 Fishing rods and other line 
fishing tackle; fish landing 
nets, butterfly nets and 
similar nets; decoy "birds" and 
similar hunting or shooting 
requisites 

বড়িশ eবং a া  লাiন িফিশং য্ােকল, 
মাছ ধরার জাল, বাটার াi েনটস, িডকয় 
বাuর্স eবং e জাতীয় িশকারী বা সুয্িটং eর 
iন ুেম  

9507 3230

385    Games and toys েখলনা eবং েগমস/েখলা   

  3851 38510 Dolls' carriages; wheeled toys 
designed to be ridden by 
children 

পুতুেলর কয্ােরiজ, চাকা যু  েখলনা যােত 
িশশুরা চড়েত পাের 

 9503.00* 3240

  3852 38520 Dolls representing human 
beings; toys representing 
animals or non-human 
creatures 

মানুষ, াণী বা নন-িহu ান সদৃ  পুতুল  9503.00* 3240

  3853 38530 Parts and accessories of dolls 
representing human beings 

মানব সদৃ  পুতুেলর খুচরা aংশ  9503.00* 3240

  3854 38540 Toy electric trains and tracks, 
signals and other accessories 
therefor; reduced-size 
("scale") model assembly kits 
and other construction sets 
and constructional toys 

ৈবদুয্িতক ে ন eবং য্াক, িসগ াল eর 
েখলনা eবং e স িকর্ত a া  
আনুষি ক, েছাট আকার বা সাiজ ে েল 
মেডল eয্ােস লী িকটস eবং a া  িনম র্াণ 
স িকর্ত েসট o েখলনা 

 9503.00* 3240

  3855 38550 Puzzles পাজ স/বুি  বা ৈধ র্ ান পরীি ার েখলনা  9503.00* 3240

  3856 38560 Other toys (including toy 
musical instruments) 

a া  েখলনা (বা যে র েখলনা সহ)  9503.00* 3240

  3857 38570 Playing cards েখিলবার তাস  9504.40 3240

  3858  Video games of a kind used 
with a television receiver 

েটিলিভশন িরিসভাের বহৃত  িভিডo েগম   

   38581 Video game consoles িভিডo েগমস কনসলস  9504.10* 2640

   38582 Software cartridges for video 
game consoles 

িভিডo েগম কনসলেসর জ  সফটoয়য্ার 
কািড র্জ 

 9504.10* 5820

  3859 38590 Other articles for funfair, 
table or parlour games 
(including articles for 
billiards, pintables, special 
tables for casino games and 
automatic bowling alley 
equipment), except video 

েকৗতুক সাম ী, েটিবল বা পাল র্ার েগম eর 
জ  (েযমন-িবিলয়াuর্, িপন েটিবল, ে শাল 
েটিবল কয্ািসেনা েগমস eবং aেটােমিটক 
েবািলং iকুপেম ) েটিলিভশন িরিসভাের 
বহৃত িভিডo েগম িতত 

 9504.20, 
.30, .90 

3240
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games of a kind used with a 
television receiver 

386    Roundabouts, swings, 
shooting galleries and other 
fairground amusements 

রাu eবাuট, েদালনা,  সুিটং ালািরজ  
eবং a া  েফয়ার াu  িচ িবেনাদন 

  

  3860 38600 Roundabouts, swings, 
shooting galleries and other 
fairground amusements 

রাu eবাuট, েদালনা, সুিটং ালারীজ eবং 
a া  েফয়ার াu  িবেনাদন/আেমাদ 

 9508 2829

387    Prefabricated buildings িবি ং িনম র্াণ পূব র্ aব া   

  3870  Prefabricated buildings িবি ং িনম র্াণ পূব র্ aব া   

   38701 Prefabricated buildings, of 
wood 

কাঠ িনিম র্ত ভবেনর েজাড়া লাগােনার পূব র্ 
aব া 

9406.00*  1622

   38702 Prefabricated buildings, of 
metal 

ধাতব িনিম র্ত ভবন েজাড়া লাগােনা পূব র্ 
aব া 

9406.00*  2511

   38703 Prefabricated buildings, of 
plastics 

াি ক িনিম র্ত ভবন েজাড়া লাগােনা পূব র্ 
aব া 

9406.00*  2220

   38704 Prefabricated buildings, of 
concrete 

কন ীট িনিম র্ত ভবন েজাড়া লাগােনা পূব র্ 
aব া 

9406.00*  2395

389    Other manufactured articles 
n.e.c. 

a া  uৎপািদত ব র্ািদ যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

  

  3891  Pens, pencils, stamps, 
typewriter or similar ribbons, 
ink-pads and similar articles 

কলম, েপি ল, য্া স, টাiপ রাiটার, 
িরবনস, iংক াড eবং e জাতীয়  
সাম ী 

  

   38911 Pens, duplicating stylos, 
pencils, pen-holders, pencil-
holders and similar holders, 
and parts thereof; crayons, 
pencil leads, pastels, drawing 
charcoals and chalks 

কলম, ডুি েকিটং াiলস, েপি ল, েপন 
েহা ারস, েপি ল েহা ারস eবং e জাতীয় 
েহা ার eবং eেদর aংশ িবেশষ, ে য়নস, 
েপি ল শীস, রিঙন েপি ল, aংকেনর জ  
কাঠ কয়লা eবং চক 

 9608, 
9609 

3290

   38912 Date, sealing or numbering 
stamps, and the like, designed 
for operating in the hand; 
hand-operated composing 
sticks and hand printing sets 
incorporating such sticks; 
typewriter or similar ribbons, 
prepared for giving 
impressions; ink-pads 

তািরখ, সীল বা না ািরং করার জ  য্া , 
eবং হােত aপােরট করার জ  e ধরেনর 
িডজাiন, হ চািলত কে াজার ি কস eবং 
হ  চািলত ি িটং েসট; টাiপ রাiটার বা e 
জাতীয় িরবন, ধারনা েদoয়ার জ  
তকৃত, i ক াড 

 9611 - 
9612 

3290

  3892  Umbrellas, sun-umbrellas, 
walking-sticks, seat-sticks, 
whips, riding-crops, buttons, 
press-fasteners, snap-
fasteners, press-studs, slide 
fasteners and parts thereof; 
button blanks 

ছাতা, সান-আমে লা, হ টা/চলার লািঠ, িসট-
ি কস, চাবুক, রাiিডং পস, বুতাম, 
ফাে নারস/ব নী, য্াপ-ফাে নারস, ে স 
াuস, াiড ফাে নারস, eবং e জাতীয় 
aংশ িবেশষ, বাটন য্া স 

  

   38921 Umbrellas, sun-umbrellas, 
walking-sticks, seat-sticks, 
whips, riding-crops and the 
like 

ছাতা, সান-আমে লা, হ টার ি কস, িসট 
ি কস, চাবুক, রাiিডং পস eবং e জাতীয় 

 6601, 
6602 

1515, 
3290

   38922 Parts, trimmings and 
accessories of umbrellas, sun-
umbrellas, walking-sticks, 
seat-sticks, whips, riding-
crops and the like 

খুচরা aংশ, ছাতার ি িমংস o eে সািরজ 
(আনুষি ক) সান আমে লা হ টার ি কস, 
িসট ি কস, চাবুক, রাiিডং পস eবং e 
জাতীয় সকল িকছু 

 6603 3290
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   38923 Press-fasteners, snap-
fasteners, press-studs and 
parts therefor; buttons; slide 
fasteners 

ে স ফাে নারস, াপ ফাে নারস, ে স াড 
eবং e জাতীয় aংশ িবেশষ, বুতাম, াiড-
ফাে নারস 

 9606.10 - 
.29, 

9607.11, 
.19 

3290

   38924 Button moulds and other 
parts of buttons; button 
blanks; parts of slide 
fasteners 

বাটন/ছ ছ ম স eবং বাটেনর a া  aংশ, 
বাটন য্া , াiড ফাে নােরর aংশ িবেশষ 

 9606.30, 
9607.20 

3290

  3893 38930 Linoleum েমেঝ ঢাকার জ  মিসনা বা িতিসর েতেলর 
েলপযু  শ  কাপড় 

 5904 2220

  3894  Photographic plates, film, 
paper, paperboard and 
textiles, exposed 

ফেটা ািফক ে ট, ি ম, েপপার, 
েপপারেবাড র্, েট টাiল, e েপাসড 

   

   38941 Photographic plates, film, 
paper, paperboard and 
textiles, exposed but not 
developed 

ফেটা ািফক ে ট, ি ম, েপপার, েপপার 
েবাড র্ eবং েট টাiল e েপাজড িক   
েডভলপড নয় 

 3704 7420

   38942 Photographic plates and film, 
exposed and developed, other 
than cinematographic film 

ফেটা ািফক ে ট, ি ম, e েপাজড eবং 
েডভলপড, িসেনমােটা ািফকু ি  ছাড়া 

 3705 7420

  3895 38950 Motion picture film, exposed 
and developed, whether or 
not incorporating sound track 
or consisting only of sound 
track 

চলি ে র ি ম, e েপাজড eবং েডভলপড, 
সাu  ে কসহ বা তীত, বা শুধুমা  সাu  
ে ক িদয়া গিঠত 

 3706 5911

  3896 38960 Paintings, drawings and 
pastels; original engravings, 
prints and lithographs; 
original sculptures and 
statuary, in any material; 
postage or revenue stamps, 
stamp-postmarks, first-day 
covers, postal stationery 
(stamped paper) and the like; 
collections and collectors' 
pieces of zoological, botanical, 
mineralogical, anatomical, 
historical, ethnographic or 
numismatic interest; antiques

েপiি ং, িয়ং eবং েপে লস রিঙন খিড় 
িদয়া aংিকত িচ । কৃত েখাদাiকম র্, 
ি স eবং পাথর, দ া, eয্লুিমিনয়াম eর 
পাত বহার কের ছাপােনা ছিব, ভৃিত 
ভা ট eবং িতমূিতর্ বা িশলামূিতর্, েয েকান 
িজিনেসর েপােটজ বা েরিভিনu য্া , 
য্া  েপা মাকর্স থম িদেনর কভার, ডাক 
েযাগােযােগর uপর ে শনারী ( য্া ড েপপার) 
eবং e জাতীয়, াণীিব া,uি দিব া, 
খিনজ িব া, a - ত  িব া, iিতহাস 
স িকর্ত, মানবজািতর িববরণ স িকর্ত, 
মু া o পদক সং া  িব া, iতয্ািদর 
aংশিবেশেষর কােলকশন eবং কােলকটর, 
আসবাব, িশ কম র্, iতয্ািদর aতীত িনদ র্শন 

  

   38961 Paintings, drawings and 
pastels; original engravings, 
prints and lithographs; 
original sculptures and 
statuary, in any material 

েপiি ং, িয়ং eবং েপে লস, মূল 
েখাদাiকম র্, ি স eবং পাথর, দ া বা 
eয্লুিমিনয়ােমর পাত বহার কের ছাপােনা 
ছিব, কৃত ভা কম র্, িতমূিতর্ বা িশলামূিতর্ 
েয েকান িবষয় স িকর্ত 

 9701 - 
9703 

9000

   38962 Postage or revenue stamps, 
stamp-postmarks, first-day 
covers, postal stationery 
(stamped paper) and the like 

েপাে জ বা রাজ  য্া , য্া  েপা  
মাকর্স, থম িদেনর কভার, ডাক স িকর্ত 
ে শনারী eবং e জাতীয় 

 9704 5310

   38963 Collections and collectors' 
pieces of zoological, botanical, 
mineralogical, anatomical, 
historical, ethnographic or 
numismatic interest; antiques

াণীিব া, uি দিব া, খিনজ িব া, a -
বে দ িব া, ঐিতহািসক, মানব জািতর 

িববরণ স িকর্ত, মু া o পদক স িকর্ত 
িব ার সুেযাগ-সুিবধাগুিল, আসবাব, িশ কম র্ 
iতয্ািদর aতীত িনদ র্শন 

 9705 - 
9706 

9102

 3897   Human hair; wool or other 
animal hair or other textile 
materials; wigs, false beards, 
eyebrows and eyelashes, 
switches and the like; articles 
of human hair n.e.c.; 

মানুেষর চুল, পশম aথবা a া  াণীর চুল 
aথবা a া  েট টাiল েমেটিরয়ালস, 
কৃি ম চুল, কৃি ম দািড়, আi , েচােখর 
পাতার েলাম, সুiচসমূহ eবং e জাতীয় 
মানুেষর চুল বা e জাতীয় যা a  
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horsehair ে ণীভূ  হয়িন, েঘাড়ার েলাম 

   38971 Human hair, unworked, 
whether or not washed or 
scoured; waste of human hair 

মানব চুল a বহৃত, েধৗত বা aেধৗত বা 
মাজা, মানব চুেলর বজর্য্ 

 0501 3290

   38972 Human hair, dressed, thinned, 
bleached or otherwise 
worked; wool or other animal 
hair or other textile materials, 
prepared for use in making 
wigs or the like; wigs, false 
beards, eyebrows and 
eyelashes, switches and the 
like, of human or animal hair 
or of textile materials; articles 
of human hair n.e.c. 

মানুেষর চুল, পিরপািট, িথ , ীচড aথবা 
a া  ভােব কায র্করী, uল বা a া  
াণীর পশম aথবা a া  েট টাiল প , 
পরচুলা ৈতরী কের বহােরর জ  তকৃত 
বা e জাতীয়, পরচুলা, নকল দাড়ী, আi  বা 
েচােখর পাতার পশম, সুiচ সমূহ eবং e 
জাতীয় মানব বা a া  াণীর পশম, 
েট টাiল প , মানব পশম স িকর্ত যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

 6703, 
6704 

3290

  3899  Other articles a া  প  সাম ী   

   38991 Festive, carnival or other 
entertainment articles, 
including conjuring tricks and 
novelty jokes 

uৎসব, নাচ, স ীত বা িবেনাদনমূলক েকান 
uৎসব বা a া  িবেনাদনমূলক ািদ,  
(জাদু, নেভলিট েকৗতুক সহ) 

 9505 3290

   38992 Baby carriages and parts 
thereof 

িশশুেদর বহনকারী বাহন eবং eর aংশ 
িবেশষ 

 8715 3092

   38993 Brooms, brushes, hand-
operated mechanical floor 
sweepers (not motorized), 
mops and feather dusters; 
prepared knots and tufts for 
broom or brush making; paint 
pads and rollers; squeegees 
(other than roller squeegees) 

ঝা , াস, হ চািলত যাি ক েমঝ ঝা  
েদoয়া (মটর চািলত নয়), ঘর পির ােরর 
(েমাছা ঝা , পালকযু ) ঝা  o াশ ৈতরীর 
জ  তকৃত  নট o টাফটস, রং করা 
াড eবং েরালারস eক ধরেণর াশ যা 

িদেয় জানালা পির ার করা হয়, েরালার 
iেসর েচেয় a  িকছু 

 9603 3290

   38994 Cigarette lighters and other 
lighters; smoking pipes and 
cigar or cigarette holders, 
and parts thereof; combs, 
hair-slides and the like; 
hairpins, curling pins, curling 
grips, hair-curlers and the like 
(except electro-thermic 
apparatus), and parts thereof; 
scent sprays and similar toilet 
sprays, and mounts and heads 
therefor; powder-puffs and 
pads for the application of 
cosmetics or toilet 
preparations 

িসগােরেটর লাiটার eবং a া  লাiটার, 
ধুমপােনর পাiপ eবং িসগার বা িসগােরেটর 
েহা ার eবং e জাতীয় িকছু, িচরুনী, িচরুণী 
জাতীয় eবং e জাতীয় েহয়ার িপনস, কািল র্ং 
িপনস, কািল র্ং ি পস, েহয়ার কাল র্ারস eবং 
e জাতীয় (iেলক  থািম র্ক eপােরটাস র্ 
িতত) eবং eর aংশ িবেশষ, েস -ে , 

eবং e জাতীয় টয়েলট ে , মাuটস, 
পাuডার- াফস, াডস যা কসেমিটকস o 
টয়েলট িত/ বহােরর জ  

 9613.10 - 
.80, 9614 - 

9616 

3290

   38995 Parts of cigarette lighters and 
other lighters (except flints 
and wicks); pyrophoric alloys; 
articles of combustible 
materials n.e.c. 

িসগােরট লাiটােরর পাট র্স eবং a া  
লাiেটর পাট র্স (চকমিক পাথর, িল  
সৃি র জ  িসগােরট, লাiটাের বহৃত 
কিঠন সংকর ধাতু eর েমামবািতর ল ন, 
দীপ ভৃিতর সিলতা িতত) পাiেরাফিরক 
সংকর ধাতু, দাহয্ পদাথ র্ জাতীয় যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

 3606.90, 
9613.90 

3290

   38996 Instruments, apparatus and 
models, designed for 
demonstrational purposes, 
unsuitable for other uses 

য পািত, eপ র্ােরটাস eবং মেডল, দ র্শেনর 
uে ে র জ  িডজাiন করা, a া  
বহােরর জ  uপেযাগী নয় 

 9023 3290

   38997 Imitation jewellery কৃি ম জুেয়লারী/গহনা  7117 3212

   38998 Matches ােচস বা িদয়াশলাi  3605 2029
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   38999 Articles n.e.c. (including 
candles, tapers, skins of birds 
with their feathers, artificial 
flowers, entertainment 
articles, hand sieves, hand 
riddles, vacuum flasks, tailors 
dummies, animated displays 
used for shop window 
dressing, and parts n.e.c.) 

a া  প  সমূহ যা a  ে ণীভূ  হয়িন, 
েমামবািত, েযমন- পালকসহ পািখর চামড়া 
কৃি ম ফুল, িবেনাদেনর সর াম, হােত ৈতরী 
তার বা সুতা িদেয় বানােনা ে ম (hand 
sieves) হােত ৈতরী পােজল বা ফ দ 
জাতীয় িজিনস (hand riddles), 
ভয্াকুয়াম া , সপ uনেডা ে িসং eর জ  
eিনেমেটড িডসে র বহার (কাটু র্ন ছিব) 
eবং eজাতীয় প ািদ 

 3406, 
3606.10, 

4206, 
6701, 
6702, 
9601, 
9602, 
9604, 
9617, 
9618 

3290

Division 39    Wastes or scraps বজর্য্ aথবা জ াল, েছাট টুকরা/ভাংগািড় 
  

  

391    Wastes from food and tobacco 
industry 

খা  o তামাক িশে র বজর্য্   

  3911 39110 Raw offal, inedible (including 
pigs' bristles, horse hair, 
animal guts, bird skins, 
feathers, bones and ivory) 

কাচ  aব ায় াণীর uি , খাoয়ার 
aনুেপাযগী (শুকুর ছানার পশম, েঘাড়ার 
পশম, পশুর িগলা  কিলজা, (animal 
guts), পািখর চামড়া, পালক, হাড় , হাড় 
বা হািতর দ ত জাতীয় (ivory) eজাতীয় 
সব 

 0502, 
0504.00*, 

0505 - 
0507, 
0510, 

0511.99* 

n/a

  3912 39120 Bran and other residues from 
the working of cereals or 
legumes; 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 n.e.c. 

শে র তুষ বা ভূিস বা সবিজ ািদ, 
তরকারীর aবিশ  eবং তােদর uপজাত যা 
পশু খা  িহসােব বহৃত eবং a  
ে ণীভূ  হয়িন   

 2302, 
2305 

n/a

  3913 39130 Residues of starch 
manufacture and similar 
residues 

ােচ র্র তলানী (Residues) eবং e 
জাতীয় তলানী 

 2303.10 n/a

  3914 39140 Beet-pulp, bagasse and other 
waste of sugar manufacture 

ফেলর রসােলা aংশ (Beet-pulp), 
িচিন uৎপাদেন েচাবড়া o a া  বজর্য্ 

 2303.20 n/a

  3915 39150 Cocoa shells, husks, skins and 
other cocoa waste; coffee 
husks and skins 

েকাকা বীেজর েখালস, (Cocoa 
shells), বীজ বা ফেলর েখাসা 
(Husks), েখাসা eবং a া  েকাকার 
বজর্য্, কিফর েখাসা (Husks and 
skins) 

 0901.90*, 
1802 

n/a

  3916 39160 Brewing or distilling dregs 
and waste 

বীয়ার, চা বা কিফর তলানী বা িবশু  পািনর 
তলািন বা e জাতীয় বজর্য্ 

 2303.30 n/a

  3917 39170 Wine lees; argol মেদর লী (Wine lees), আরগল 
(Argol) 

 2307 n/a

  3918 39180 Tobacco refuse তামােকর বজর্য্   2401.30 n/a

392    Non-metal wastes or scraps aধাতুর বজর্য্ বা aবিশ াংশ (Scraps)   

  3921  Miscellaneous textile wastes িবিবধ েট টাiল বজর্য্   

   39211 Silk waste িসে র বজর্য্  5003 n/a

   39212 Waste of wool or of fine or 
coarse animal hair 

uেলর বজর্য্ বা পশুর িচকন বা েমাট পশেমর 
বজর্য্ 

 5103.20, 
.30 

n/a

   39213 Garnetted stock of wool or of 
fine or coarse animal hair 

গারেনেটড (Garnetted) ক aব uল 
aথবা িচকন/েমাটা পশুর চুল 

 5104 n/a

   39214 Cotton waste, except 
garnetted stock 

তুলা বা সূতার বজর্য্ গারেনেটড ক িতত  5202.10 n/a

   39215 Other cotton waste; garnetted 
stock 

a া  তুলার বজর্য্  5202.91, 
.99 

n/a
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   39216 Waste of man-made fibres মানব সৃ  ত র বজর্য্  5505 n/a

   39217 Worn clothing and other worn 
textile articles 

পিরেধয় ব  বা a া  পিরেধয় বে র বজর্য্   6309 n/a

   39218 Rags, scrap twine, cordage, 
rope and cables and worn out 
articles of twine, cordage, 
rope or cables, of textile 
materials 

ে ড়া কাপড়, রিশ, জাহােজর দিড়, a বহৃত 
পাকােনা রিশর কয্াবলস, েট টাiল সাম ীর 
ািদ ত 

 6310 n/a

  3922 39220 Waste of leather, leather dust, 
powder and flour 

চামড়ার বজর্য্, চামড়ার ডা  (Dust) 
পাuডার o ময়দা 

 4115.20 n/a

  3923 39230 Residual lyes from the 
manufacture of wood pulp, 
including lignin sulphonates, 
but excluding tall oil 

কােঠর ম , তলানীসহ িলগিনন সালেফােনট 
(েটল ৈতল তীত) 

 3804 n/a

  3924 39240 Waste and scrap of paper or 
paperboard 

কাগজ বা কাগেজর েবােড র্র aবাি ত টুকরা 
বা বজর্য্ 

 4704 n/a

  3925 39250 Waste, parings and scrap of 
rubber (except hard rubber) 
and powders and granules 
obtained therefrom 

রাবােরর aবাি ত টুকরা, েপয়ািরংস 
(parings) বা বজর্য্ (শ  রাবার 
িতত), eগুেলা েথেক uৎপ  পাuডার বা 

কনা 

 4004 n/a

  3926 39260 Used pneumatic tyres of 
rubber 

বহৃত সংকুিচত বা ারা চািলত রাবােরর 
টায়ার 

 4012.20 n/a

  3927 39270 Waste, parings and scrap of 
plastics 

াি েকর aবাি ত টুকরা, বজর্য্, েপয়ািরংস 
(parings) 

 3915 n/a

  3928 39280 Sawdust and wood waste and 
scrap 

কােঠর গঁুড়া eবং িবন  কাঠ  4401.30 n/a

  3929 39290 Other non-metal waste or 
scrap 

a া  aধাতব বজর্য্ eবং ভা া িজিনসপ   2525.30, 
2621 

n/a

393    Metal wastes or scraps ধাতব বজর্য্ eবং ভা া িজিনস প    

  3931 39310 Slag, dross, scalings and other 
waste from the manufacture 
of iron or steel 

েলৗহ o i াত িশে র ধাতুমল, ধাতুর গাদ, 
মুড়া eবং a া  বজর্য্ 

 2618, 
2619 

n/a

  3932 39320 Ash and residue (except from 
the manufacture of iron or 
steel), containing metals or 
metallic compounds, except 
precious metals 

িম  ধাতুর ছাi-ভ  eবং aবিশ  aংশ 
(েলৗহ o i াত িশ  eবং মূ বান ধাতু 
বােদ) 

 2620 n/a

  3933  Waste and scrap of precious 
metal 

মূ বান ধাতুর বজর্য্ eবং ভা া িজিনসপ    n/a

   39331 Waste and scrap of gold or of 
metal clad with gold 

ণ র্ aথবা েণ র্র পাত ারা আবরণযু  
ধাতুর বজর্য্, ভা া িজিনসপ  

 7112.91 n/a

   39332 Waste and scrap of precious 
metal (except gold) or of metal 
clad with precious metal 
(except gold) 

মূ বান ধাতু aথবা আবরণযু  ধাতুর বজর্য্ 
eবং ভা া িজিনসপ  ( ণ র্ তীত) 

 7112.92, 
.99 

n/a

   39333 Ash containing precious metal 
or precious metal compounds 

মূ বান ধাতু aথবা মূ বান ধাতুর িম ণ 
যু  ছাi 

 7112.30 n/a

  3934 39340 Ferrous waste and scrap েলৗহ িনিম র্ত ে র বজর্য্ eবং ভা া aংশ  7204.10 - 
.49 

n/a

  3935 39350 Remelting scrap ingots of iron 
or steel 

িপ াকার  ভা া েলৗহ পূনরায় গলােনা 
বজর্য্/ভা া aংশ 

 7204.50 n/a

  3936  Waste and scrap of other 
metals 

a া  ধাতুর বজর্য্ eবং ভা া িজিনসপ     
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   39361 Waste and scrap of copper তামা eবং তামাজাত ে র বজর্য্ eবং 
ভা া aংশ 

 7404 n/a

   39362 Waste and scrap of nickel িনেকেলর eবং িনেকলজাত ে র বজর্য্ 
eবং ভা া aংশ 

 7503 n/a

   39363 Waste and scrap of 
aluminium 

eয্ালুিমিনয়াম eবং eয্ােলািমিনয়াম জাত 
ে র বজর্য্ eবং ভা া aংশ 

 7602 n/a

   39364 Waste and scrap of lead সীসা eবং সীসাজাত ে র বজর্য্ eবং ভা া 
aংশ 

 7802 n/a

   39365 Waste and scrap of zinc দ া eবং দ াজাত  ে র বজর্য্ o ভা া 
aংশ 

 7902 n/a

   39366 Waste and scrap of tin িটন eবং িটনজাত ে র  বজর্য্ eবং ভা া 
aংশ 

 8002 n/a

   39367 Waste and scrap of tungsten, 
molybdenum, tantalum, 
magnesium, cobalt, cadmium, 
titanium, zirconium, beryllium 
and thallium 

টাংে ন, Molybdenum, 
Tontalum, াগেনিসয়াম, েকাবা , 
Titanium, Zirconium, 
beryllium eবং থািলয়ামজাত ে র 
বজর্য্ eবং ভা া aংশ 

8101.97,8
102.97, 

8103.30,8
104.20, 

8105.30,8
107.30, 

8108.30,8
109.30, 

8112.13, 
.52 

n/a

   39368 Waste and scrap of antimony 
and chromium 

eি মিন eবং chromium eর বজর্য্ 
eবং ভা া aংশ 

8110.20, 
8112.22 

n/a

  3937 39370 Vessels and other floating 
structures for breaking up 

জাহাজ/েেনৗকা eবং ভাসমান কাঠােমা 
ভা ােনর জ  

8908 n/a

  3938 39380 Waste and scrap of primary 
cells, primary batteries and 
electric accumulators; spent 
primary cells, primary 
batteries and electric 
accumulators 

াথিমক ভােব ৈতরী েসল, াটারী ৈবদুয্িতক 
আিকuিমuেলটর eবং eর বািতলকৃত 
ািদর িবন  eবং ভা া aংশ 

 8548.10 n/a

399    Other wastes and scraps a া  বজর্য্ eবং ভা া    

  3991 39910 Municipal waste েপৗর আবজর্না  3825.10 n/a

  3992 39920 Sewage sludge নদ র্মা eবং নদ র্মার প েকর আবজর্না  3825.20 n/a

  3993  Clinical waste, including 
pharmaceutical waste 

হাসপাতাল eবং ঔষধ কারখানার বজর্য্   

   39931 Pharmaceutical waste ঔষধ কারখানার বজর্য্  3006.92 n/a

   39939 Other clinical waste a া  ি িনকয্াল বজর্য্  3825.30 n/a

  3994 39940 Waste organic solvents িবন  ৈজব পদাথ র্  3825.41, 
.49 

n/a

  3995 39950 Wastes from chemical or 
allied industries 

রাসায়িনক aথবা e জাতীয় িশে র বজর্য্  2710.91, 
.99, 

3825.50 - 
.69 

n/a

  3999 39990 Other wastes n.e.c. a া  বজর্য্ যা a  ে ণীভূ  হয়িন   3825.90 n/a

Section 4    Metal products, machinery 
and equipment 

ধাতব , েমিশনারী eবং সর াম   

Division 41    Basic metals েমৗিলক ধাতু   

411    Basic iron and steel েমৗিলক েলৗহ eবং i াত   

  4111  Primary materials of the iron েলৗহ o i াত িশে র জ  াথিমক   
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and steel industry ািদ 

   41111 Pig iron and spiegeleisen in 
pigs, blocks or other primary 
forms 

িপগ আয়রণ eবং spiegeleisen in 
pigs, ক eবং a া  াথিমক পয র্ােয় 
uৎপািদত ািদ 

 7201 2410

   41112 Ferro-manganese েফেরা াংগািনজ 7202.11.1
9 

   41113 Ferro-chromium েলৗহ ে ািময়াম  (Ferro-
chromium) 

7202.41, 
49 

2410

   41114 Ferro-nickel েলৗহ-িনেকল 7202.60 2410

   41115 Other ferro-alloys a া  েলৗহ িমি ত খাদ  7202.21 - 
.30, .50, 
.70 - .99 

2410

   41116 Ferrous products obtained by 
direct reduction of iron ore 
and other spongy ferrous 
products, in lumps, pellets or 
similar forms; iron having a 
minimum purity by weight of 
99.94%, in lumps, pellets or 
similar forms 

সরাসির আকিরক েথেক পাoয়া েলৗহার  
eবং a া  নরম েলাহার িপ  বল aথবা 
eরূপ  যাহার মে  নু তম ৯৯.৯5% 
েলৗহা আেছ 

7203 2410

   41117 Granules and powders, of pig 
iron and spiegeleisen, or steel 

িপগ আয়রন eবং  spiegeleisen 
aথবা i ােতর পাuডার/দানা 

7205 2410

  4112  Crude steel aপিরেশািধত (crude) i াত   

   41121 Non-alloy steel in ingots or 
other primary forms, and 
semi-finished products of non-
alloy steel 

খাদ িবহীন i ােতর (non- alloy) 
িপ  বা a া  াথিমক আকার eবং aধ র্ 
সমা   

7206, 
7207 

2410

   41122 Alloy steel in ingots or other 
primary forms and semi-
finished products of alloy 
steel 

খাদ েমশােনা i ােতর (Alloy steel) 
িপ  aথবা াথিমক পয র্ায় eবং aধ র্ সমা  
eলয় i াত 

7218, 
7224 

2410

412    Products of iron or steel ৈলাহা o i ােতর সাম ী    

  4121  Flat-rolled products of steel, 
not further worked than  

তােপর মা েম েরািলং (hot-rolled) 
করার পের পুনরায় বহার তীত াট 
েরািলং ি য়ায় uৎপািদত aিম  i াত 
সাম ী 

  

   41211 Flat-rolled products of non-
alloy steel, not further worked 
than hot-rolled, of a width of 
600 mm or more 

তােপর সাহাে  েরািলং eর পের পুনরায় 
বহার তীত াট েরািলং ি য়ায় 

uৎপািদত খাদ িবহীন i াত সাম ী যা 
711 িমঃিমঃ বা তার েবশী চoড়া 

7208.10-
54 

2410

   41212 Flat-rolled products of non-
alloy steel, not further worked 
than hot-rolled, of a width of 
less than 600 mm 

eলয় i ােত াট-েরালড ািদ যা 711 
িমঃিমঃ eর কম চoড়া 

7211.13-
19 

2410

   41213 Flat-rolled products of alloy 
steel (except of silicon-
electrical steel), not further 
worked than hot-rolled, of a 
width of 600 mm or more 

তােপর সাহাে  েরািলং eর পের পুনরায় 
বহার না কিরয়া াট েবািলং ি য়ায় 

uৎপািদত িসিলকন (ৈবদুয্িতক i াত 
তীত) িম  i াত সাম ী যাহার িব ার 

711 িমঃিমঃ বা তার েবশী 

7219.11 - 
.24, 

7225.30, 
.40 

2410

   41214 Flat-rolled products of alloy 
steel (except of silicon-
electrical or high-speed steel), 
not further worked than hot-
rolled, of a width of less than 
600 mm 

তােপর সাহাে  েরািলং eর পের পুনরায় 
বহার না কিরয়া াট েরািলং ি য়ায় 

uৎপািদত িসিলকন eবং ৈবদুয্িতক i াত 
িতত িম  i াত সামা ী যাহার িব ার 

711 িম:িম: eর কম 

7220.11-
12, 

7226.91 

2410
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  4122  Flat-rolled products of steel, 
not further worked than cold-
rolled 

শীতল েরািলং eর পের পুনরায় বহার না 
কিরয়া াট েরািলং ি য়ায় uৎপািদত 
i াত সাম ী 

  

   41221 Flat-rolled products of non-
alloy steel, not further worked 
than cold-rolled, of a width of 
600 mm or more 

শীতল করার মা েম েরািলং পের পুনরায় 
বহার না কিরয়া াট েরািলং ি য়ায় 

uৎপািদত aিম  i াত সাম ী যাহার 
িব ার 711 িম:িম: বা তার েবশী 

7211.23-
29 

2410

   41222 Flat-rolled products of non-
alloy steel, not further worked 
than cold-rolled, of a width of 
less than 600 mm 

শীতল করার মা েম েরািলং eর পের 
পুনরায় বহার না কিরয়া াট েরািলং 
ি য়ায় uৎপািদত aিম  i াত সামা ী 
যাহার িব ার 711 িম:িম: eর কম 

7211.23-
29 

2410

   41223 Flat-rolled products of alloy 
steel (except of silicon-
electrical steel), not further 
worked than cold-rolled, of a 
width of 600 mm or more 

শীতল করার মা েম েরািলং eর পের 
পুনরায় বহার না কিরয়া াট েরািলং 
ি য়ায় বহৃত াট েরািলং ি য়ায় 

uৎপািদত (িসিলকন iেলকি কয্াল ীল 
িতত) িম  i াত সামা ী যাহার িব ার 

711 িম:িম: বা তার েবশী 

7219.31-
35 

7225.50 

2410

   41224 Flat-rolled products of alloy 
steel (except of silicon-
electrical or high-speed steel), 
not further worked than cold-
rolled, of a width of less than 
600 mm 

শীতল করার মা েম েরািলং eর পের 
পুনরায় বহার না কিরয়া াট েরািলং 
ি য়ায় uৎপািদত িসিলকন iেলকি কয্াল 
ীল বা হাi ীড ীল িতত িম  i াত 
সামা ী যাহার িব ার 711 িম:িম: eর কম 
 

7220.20 
7226.92 

2410

  4123  Flat-rolled products of steel, 
further worked than hot-
rolled or cold-rolled; flat-
rolled products of silicon-
electrical and high-speed 
steel, whether or not further 
worked 

তােপর মা েম েরািলং (Hot Rolled) 
aথবা শীতল করার মা েম েরািলং eর পের 
পুনরায় কাজ করার পর াট েরািলং 
ি য়ায় uৎপািদত i াত সাম ী পুনরায় 
বহৃত aথবা a বহৃত িসিলকন 

iেলকি কয্াল eবং হাi ীড ীল ারা 
াট েরািলং ি য়ায় uৎপািদত  সাম ী 

 

   41231 Flat-rolled products of non-
alloy steel, clad, plated, coated 
or otherwise further worked 

াট েরািলং, ি য়ায় uৎপািদত খাদ িবহীন 
i াত খােত েকান কাজ করা হেয়েছ 

 7208.90, 
7209.90, 

7210,721
1.90, 7212 

2410

   41232 Flat-rolled products of 
stainless steel, further 
worked 

পরবত েত বহােরর জ  াট েরািলং 
ি য়ায় uৎপািদত ে নেলস i াত সাম ী 

7219.90, 
7220.90 

2410

   41233 Flat-rolled products of silicon-
electrical steel 

াট েরািলং ি য়ায় uৎপািদত িসিলকন 
iেলকি কয্াল i াত সাম ী 

7225.11.1
9, 

7226.11.1
9 

2410

   41234 Flat-rolled products of high-
speed steel of a width of less 
than 600 mm, not further 
worked than hot- or cold-
rolled 

তােপর মা েম েরািলং (Hot Rolled) 
বা শীতল েরািলং (Cold Rolled) 
করার মা েম পুনরায় বহার না কিরয়া 
াট েরািলং াি য়ায় মা েম uৎপািদত 
হাi ীড ীল সাম ী যাহার িব ার 711 
িম:িম:  eর কম 

7226.20  2410

   41239 Flat-rolled products of alloy 
steel, n.e.c., further worked 

পুনরায় বহােরর জ  াট েরািলং 
াি য়ার মা েম uৎপািদত িম  i াত 
সাম ী যা a  ে ণীভূ  হয়িন  

7225.91.9
2.99 

7226.99 

2410

  4124  Bars and rods, hot-rolled, of 
iron or steel 

তােপর মা েম েরািলং ি য়ায় (Hot 
Rolled) uৎপািদত েলৗহ aথবা 
i ােতর বার eবং রড 

  

   41241 Bars and rods, hot-rolled, in 
irregularly wound coils, of 

েলৗহ aথবা aিম  i াত ারা হট েরািলং 
ি য়ায় uৎপািদত বার eবং রড, 

7213 2410
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iron or non-alloy steel a ণালীব  ভা া কেয়ল 

   41242 Other bars and rods of iron or 
non-alloy steel, not further 
worked than forged, hot-
rolled, hot-drawn or extruded, 
but including those twisted 
after rolling 

iট েরা  ন aথবা েঠিলয়া বািহর করা 
েলাহা aথবা aিম  i াত ারা কামােনর 
হাপের ৈতরী, a া  বার eবং রড যাহা 
পুনরায় uৎপাদন ি য়ায় রূপা রেযা  নয়, 
িক   েরািলং করার পর পাকােনা বা েপচােনা 
বার eবং রড 

7214 2410

   41243 Bars and rods, hot-rolled, in 
irregularly wound coils, of 
alloy steel 

তােপর মা েম (Hot Rolled) েরািলং 
ি য়ায় uৎপািদত িম  i ােতর বার eবং 
রড, a ণালীব  ভােব ৈতরী ভা া কেয়ল 

7221, 
7227  

2410

   41244 Bars and rods of alloy steel, 
not further worked than 
forged, hot-rolled, hot-drawn 
or extruded (except bars or 
rods of high-speed steel or 
silico-manganese steel) 

তােপর মা েম, iট ন aথবা েঠিলয়া 
বািহর করা িম  i াত ারা কামােরর 
হাপের ৈতরী বার eবং রড যাহা পুনরায় 
uৎপাদন ি য়ায় রূপা র েযা  নয়, 
(হাi ীড aথবা (silico-
manganese) i ােতর বার eবং রড 
তীত 

7222.11.1
9, 

7228.30.4
0 

2410

  4125  Angles, shapes and sections, 
not further worked than hot-
rolled, hot-drawn or extruded, 
of iron or non-alloy steel; 
sheet piling of steel; welded 
angles, shapes and sections, of 
steel; railway or tramway 
track construction material of 
steel 

তােপর মা েম েরালড (Hot Rolled), 
হট ন aথবা েঠিলয়া বািহর করার পর 
পুনরায় বহার না করা েলাহা aথবা aিম  
চঁােলা ীেলর শীট; তােপর মা েম (hot-

rolled) ঝালাiকৃত i ােতর eয্াে ল 
েসপ, eবং েসকশন; েরল eবং ে ন লাiন 
িনম র্ােনর জ  i ােতর ৈতরী uপকরণ 

  

   41251 Angles, shapes and sections, 
not further worked than hot-
rolled, hot-drawn or extruded, 
of iron or non-alloy steel 

তােপর সাহাে  েরািলং (Hot Rolled), 
হট ে ন aথবা েঠিলয়া বািহর করার পর 
পুনরায় বহার না করা েলাহা aথবা aিম  
i ােতর eয্াে ল, েসপ, eবং েসকশন 
uৎপাদন 

7216.10-
50 

2410

   41252 Sheet piling of iron or steel 
and welded angles, shapes 
and sections of iron or steel 

েলাহা aথবা i ােতর ছুচঁােলা শীট eবং 
ঝালাi করা eয্াে ল, েসপ eবং েসকশন 
খ  

7301 2410

   41253 Railway or tramway track 
construction material of iron 
or steel 

েরল পথ eবং াম পথ িনম র্ােনর  জ  েলাহা 
o i ােতর ৈতরী uপকরণ 

7302 2410

  4126  Bars, rods, angles, shapes and 
sections, cold-processed or 
further worked, of iron or 
steel; angles, shapes and 
sections, hot-rolled, hot-drawn 
or extruded, of alloy steel; 
steel wire 

শীতল ি য়ায় (cold-processed) 
aথবা পুনরায় বহােরর জ  েলাহা eবং 
i ােতর ৈতরী রড, বার, eয্াে ল, েসপ 
eবং েসকশন; হট েরা , েকা  ন aথবা 
েঠিলয়া বািহর করা িম  i াত, i ােতর 
তার 

  

   41261 Bars and rods, cold-formed, 
cold-finished or further 
worked, of iron or non-alloy 
steel 

েকা  ফরমড, েকা  িফিন  aথবা পুনরায় 
বহােরর জ  জ  েলাহা aথবা িম  

i ােতর ৈতরী বার eবং রড 

7215 2410

   41262 Angles, shapes and sections, 
cold-formed, cold-finished or 
further worked, of iron or 
non-alloy steel 

eয্াংেগলস, েসপ, েসকশন, েকা  ফরেমড 
স ণ র্ শীতল, পূনরায় বহার হেব যা েলাহা 
aথবা নন-eলয় i ােতর 

  

   41263 Wire of iron or non-alloy steel েলাহা aথবা aিম  i ােতর তার  7217 2410

   41264 Bars and rods, cold-formed or 
cold-finished, of alloy steel 
(except bars or rods of high-
speed steel or silico-

িম  i ােতর েকা  ফরমড aথবা েকা  
িফিন ড বার eবং রড (হাi ীড ীল 
aথবা িসিলেকা- া ািনজ ীেলর বার 
eবং রড িতত) 

7222.20, 
7228.50 

2410
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manganese steel 

   41265 Bars and rods of alloy steel, 
further worked than hot- or 
cold-processed 

গরম aথবা ঠা া ি য়া করেনর জ  
পুনরায় বহােরর জ  ৈতরী িম  i ােতর 
বার eবং রড 

7222.30, 
7228.60 

2410

   41266 Angles, shapes and sections, 
of alloy steel 

িম  i ােতর ৈতরী eয্াে ল, েসপ eবং 
েসকশন 

7222.40, 
7228.70 

2410

   41267 Wire of alloy steel িম  i ােতর তার  7223, 
7229 

2410

  4127  Bars and rods of high-speed 
steel and silico-manganese 
steel; hollow drill bars and 
rods of steel 

হাi ীড ীল, aথবা িসিলকা া ািনজ 
ীেলর বার eবং রড; i ােতর ফপা েমাটা 
বার eবং রড 

  

   41271 Bars and rods of high-speed 
steel 

হাi ীড i ােতর বার eবং রড 7228.10 2410

   41272 Bars and rods of silico-
manganese steel 

িসিলেকা া ািনজ i ােতর বার eবং রড 7228.20 2410

   41273 Hollow drill bars and rods, of 
steel 

i ােতর ফপা েমাটা বার eবং রড 7228.50 2410

  4128  Tubes, pipes and hollow 
profiles, of steel 

i ােতর িটuব, পাiপ eবং ফপা ফাiল 
(profiles) 

  

   41281 Line pipe of a kind used for oil 
or gas pipelines, seamless, of 
steel 

েতল eবং াস লাiেন বহােরর জ  
েজাড়া িবহীন i ােতর লাiন পাiপ 

7304.11-
19 

2410

   41282 Casing, tubing and drill pipe, 
of a kind used in the drilling 
for oil or gas, seamless, of 
steel 

েতল eবং াস uে ালেনর জ  বহৃত 
i ােতর ৈতরী েজাড়ািবহীন বিহরাবরণ নল 
eবং েমাটা পাiপ 

  

   41283 Other tubes and pipes, of 
circular cross-section, 
seamless 

a া  েজাড়া িবহীন িটuব, পাiপ, 
েগালাকার স-েসকশন 

7304.31-
59 

2410

   41284 Tubes and pipes, of non-
circular cross-section and 
hollow profiles, seamless, of 
steel 

i ােতর েজাড়া িবহীন েগালাকার নয় eমন 
িটuব, পাiপ, সেসকশন, ফপা ফাiল 

7304.90 2410

   41285 Line pipe of a kind used for oil 
or gas pipelines, welded, of 
steel 

eক কার ঝালাiকৃত াস বা i ােতর 
ৈতেলর পাiপ লাiন 

7305.11-
19, 

7306.11 

2410

   41286 Casing and tubing, of a kind 
used in the drilling for oil or 
gas, welded, of steel 

ৈতল aথবা াস uে ালেনর জ  বহৃত 
eকা কার ঝালাi করা i ােতর 
বিহরাবরণ eবং নল 

7305.20, 
7306.21-

29 

2410

   47287 Other tubes and pipes, of 
circular cross-section, welded, 
of steel 

i ােতর ৈতরী a া  ঝালাi করা 
েগালাকার িটuব, পাiপ, স েসকশন 
(cross-section) 

7305.31-
39, 

7306.30 

2410

   41288 Tubes and pipes, of non-
circular cross-section, welded, 
of steel 

i ােতর ৈতরী ঝালাi করা েগালাকার নয় 
eমন িটuব, পাiপ eবং স েসকশন 
(cross-section) 

7306.61.6
9 

2410

   41289 Other tubes and pipes, such as 
open seam, riveted or 
similarly closed 

a া  িটuব eবং পাiপ েযমন- oেপন 
িসম (open seam), িরেভেটড aথবা 
aনুরুপ ভােব আর্টসাট 

7305.90, 
7306.90 

2410

  4129  Tubes, pipes and hollow 
profiles of cast-iron and cast-
steel and related fittings; tube 
or pipe fittings of steel other 

ঢালাi েলাহা eবং ঢালাi i ােতর িটuব, 
পাiপ eবং (hollow profiles) eবং 
eতদস ক য় িফিটংস, ঢালাi বােদ ীেলর 
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than cast িটuব aথবা পাiপ িফিটংস 

   41291 Tubes, pipes and hollow 
profiles of cast-iron; tubes 
and pipes of centrifugally 
cast-steel 

ঢালাiকৃত েলাহার িটuব পাiপ eর 
centrifugally; ঢালাiকৃত i ােতর 
িটuব eবং পাiপ 

7303 2431

   41292 Tube or pipe fittings, of cast-
iron or of cast-steel 

ঢালাi েলাহা eবং ঢালাi করা i ােতর 
িটuব aথবা পাiপ িফিটংস 

7307.11.1
9 

2431

   41293 Tube or pipe fittings, of steel 
other than cast-steel 

ঢালাi বােদ i ােতর িটuব aথবা পাiপ 
িফিটংস 

7307.21-
99 

2431

413    Basic precious metals and 
metals clad with precious 
metals 

েমৗিলক মূ বান ধাতু eবং মু বান ধাতুর 
পাত 

  

  4131 41310 Silver (including silver plated 
with gold or platinum), 
unwrought or in semi-
manufactured forms, or in 
powder form 

রুপা ( ণ র্ aথবা ািটনাম eর আবরণ সহ 
রুপা) aস ািদত (unwrought) নয় 
aথবা aধ র্ সমা  aথবা পাuডার aব ায় 
uৎপাদন 

  

  4132 41320 Gold (including gold plated 
with platinum), unwrought or 
in semi-manufactured forms, 
or in powder form 

ণ র্ ( ািটনাম ারা আবৃত ণ র্ সহ ) 
aস ািদত (unwrought) নয় aথবা 
aধ র্সমা  aব ায় uৎপািদত aথবা পাuডার 
aব ায় 

7108 2420

  4133 41330 Platinum, unwrought or in 
semi-manufactured forms, or 
in powder form 

ািটনাম aস ািদত (unwrought) 
aথবা aধ র্ সমা  uৎপািদত aথবা পাuডার 
aব ায়  

7110, 
7115.10 

2420

  4134 41340 Base metals or silver, clad 
with gold, not further worked 
than semi-manufactured 

েণ র্র আবরণ যু  aিবশু  ধাতু aথবা রুপা, 
পুনরায় বহােরর জ , aধ র্সমা  uৎপাদন 
নয় 

7109 2420

  4135 41350 Base metals clad with silver, 
and base metals, silver or gold 
clad with platinum, not 
further worked than semi-
manufactured 

রুপার আবরন সহ aিবশু  ধাতু, eবং রুপা 
aথবা ণ র্ aথবা ািটনােমর আবরণযু  
িন মােনর ধাতু, পুনরায় বহােরর জ  নয় 
আবার aধ র্সমা  uৎপাদন নয় 

7107, 
7111 

2420

414    Copper, nickel, aluminium, 
alumina, lead, zinc and tin, 
unwrought 

তামা, িনেকল, eয্ালুিমিনয়াম, eয্ালুিমনা 
সীসা, দ া eবং িটন, aসমা  
(unwrought) 

  

  4141  Copper, unwrought; copper 
mattes; cement copper 

তামা, aসমা  eমন তামার েমাড়ক, িসেম  
েকাপার (Cement Copper) 

  

   41411 Copper mattes; cement 
copper 

তামার েমাড়ক eবং িসেম  েকাপার 
(Copper) 

7401 2420

   41412 Unrefined copper; copper 
anodes for electrolytic 
refining 

iেলকে ালাiিটক েশাধেনর জ  aেশািধত 
তামা, তামার তার eবং দ  

7402 2420

   41413 Refined copper and copper 
alloys, unwrought; master 
alloys of copper 

aসমা  eমন েশািধত তামা, eবং িম  
তামা, তামার Master alloy 

 7403, 
7405 

2420

  4142  Nickel, unwrought; 
intermediate products of 
nickel metallurgy 

aসমা  িনেকল (Nickel, 
unwrought), গিলত িনেকেলর 
ম বত  (intermediate) uৎপািদত 
ািদ 

7403, 
7405,  

2420

   41421 Nickel mattes, nickel oxide 
sinters and other 
intermediate products of 
nickel metallurgy 

িনেকেলর েমাড়ক, িনেকল a iড, িস ারস 
eবং a া  গিলত িনেকেলর ৈতরী 
(intermediate ) ম বত    

7501 2420
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   41422 Unwrought nickel কারখানায় ত নয় eমন িনেকল 7501 2420

  4143  Aluminium, unwrought; 
alumina 

aসমা  eমন eয্ালুিমিনয়াম, eয্ালুিমনা 7502 2420

   41431 Unwrought aluminium aসমা  eমন eয্ালুিমিনয়াম 7601 2420

   41432 Alumina (aluminium oxide), 
except artificial corundum 

eয্ালুিমনা (eয্া িমিনয়াম a iড), কৃি ম 
Corundum বােদ 

2818.20 2420

  4144  Lead, zinc and tin, unwrought aসমা  সীসা, দ া, eবং িটন   

   41441 Lead, unwrought কারখানায় uৎপািদত নয় eমন সীসা 7801 2420

   41442 Zinc, unwrought কারখানায় uৎপািদত নয় eমন দ া 7901 2420

   41443 Tin, unwrought কারখানায় uৎপািদত নয় eমন িটন 8001 2420

415    Semi-finished products of 
copper, nickel, aluminium, 
lead, zinc and tin or their 
alloys 

তামা, িনেকল, eয্ালুিমিনয়াম, সীসা, দ া, 
eবং িটন aথবা iহােদর িম ন ারা 
uৎপািদত aধ র্-সমা   

  

  4151  Semi-finished products of 
copper or copper alloys 

তামা eবং িমি ত তামা ারা uৎপািদত 
aধ র্-সমা   

  

   41511 Powders and flakes of copper তামার গঁুড়া eবং থাক (flakes) 7406 2420

   41512 Bars, rods and profiles, of 
copper 

তামার বার, রড eবং ফাiল 
(profiles)  

7407 2420

   41513 Wire of copper তামার তার 7408 2420

   41514 Plates, sheets and strip, of 
copper, of a thickness 
exceeding 0.15 mm 

1.26 িমিলিমটােরর েবশী পুরু  
(thickness) স  তামার ে ট, শীট, 
eবং  ীপ 

7409 2420

   41515 Foil, of copper, of a thickness 
not exceeding 0.15 mm 

1.26 িমিলিমটােরর েবশী পুরু  নয় eমন 
তামার পাত 

7410 2420

   41516 Tubes, pipes and tube or pipe 
fittings, of copper 

তামার িটuব, পাiপ eবং িটuব বা পাiেপর 
িফিটং  

 7411, 
7412 

2420

  4152  Semi-finished products of 
nickel or nickel alloys 

aধ র্সমা  িনেকেলর বা িমি ত িনেকেলর 
ািদ  

  

   41521 Powders and flakes of nickel িনেকেলর গঁুড়া eবং থাক (flakes) 7504 2420

   41522 Bars, rods, profiles and wire, 
of nickel 

িনেকেলর বার , রড, ফাiল eবং তার  7505 2420

   41523 Plates, sheet, strip and foil, of 
nickel 

িনেকেলর বার, শীট, (strip) eবং পাত 7506 2420

   41524 Tubes, pipes and tube or pipe 
fittings, of nickel 

িনেকেলর িটuব, পাiপ eবং িটuব/পাiেপর 
িফিটং  

  

  4153  Semi-finished products of 
aluminium or aluminium 
alloys 

eয্ালুিমিনয়াম aথবা িম  eয্ালুিমনােমর 
ৈতরী aধ র্-সমা   

  

   41531 Powders and flakes of 
aluminium 

eয্া িমিনয়ােমর গঁুড়া eবং থাক 
(flakes) 

7603 2420

   41532 Bars, rods and profiles, of 
aluminium 

eয্ালুিমিনয়ােমর বার, রড eবং ফাiল 7604 2420

   41533 Wire of aluminium eয্ালুিমিনয়ােমর তার 7607 2420

   41534 Plates, sheets and strip, of 
aluminium, of a thickness 
exceeding 0.2 mm 

1.3 িমিলিমটােরর েবশী পুরু  
(thickness) স  eয্ালুিমিনয়ােমর 
ে ট, শীট eবং ল া ফািল (strip) 

7606 2420
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   41535 Foil, of aluminium, of a 
thickness not exceeding 0.2 
mm 

1.3 িমিলিমটােরর েবশী পুরু নয় eমন 
eয্ালুিমিনয়ােমর পাত 

7607 2420

   41536 Tubes, pipes and tube or pipe 
fittings, of aluminium 

eয্ালুিমিনয়ােমর িটuব, পাiপ eবং িটuব 
aথবা পাiপ িফিটংস 

7608, 
7609 

2420

  4154  Semi-finished products of 
lead, zinc and tin or their 
alloys 

সীসা, দ া, িটন aথবা iহােদর িম ন ারা 
uৎপািদত aধ র্- সমা   

  

   41542 Lead plates, sheets, strip and 
foil; lead powders and flakes 

সীসার ে ট, শীট (strip) eবং (foil) 
পাত, সীসার গুড়ঁা eবং থাক 

7804 2420

   41544 Zinc dust, powders and flakes দ ার uি  (dust), গঁুড়া eবং থাক 7903 2420

   41545 Zinc bars, rods, profiles and 
wire; zinc plates, sheets, strip 
and foil 

দ ার বার, রড, ফাiল eবং তার, দ ার 
ে ট, শীট, ফািল, eবং (foil) পাত 

7904, 
7905 

2420

   41547 Tin bars, rods, profiles and 
wire 

িটেনর বার, রড, ফাiল eবং তার 8003 2420

416    Other non-ferrous metals and 
articles thereof (including 
waste and scrap of some 
metals); cermets and articles 
thereof 

a া  aেলৗহজাত ধাতু eবং eেদর ারা 
uৎপািদত  (িকছু ধাতুর িবন  ভা া 
eবং পিরতয্া  aংশ সহ) Cermets o 
eর ারা uৎপািদত  সাম ী 

  

  4160  Other non-ferrous metals and 
articles thereof (including 
waste and scrap of some 
metals); cermets and articles 
thereof 

a া  aেলৗহময় ধাতু eবং eেদর ারা 
uৎপািদত  (িকছু ধাতুর িবন  eবং 
ভা া eবং পিরতয্া  aংশ সহ) eবং 
Cermets o eর ারা uৎপািদত  
সাম ী 

  

   41601 Tungsten, molybdenum, 
tantalum, magnesium, cobalt, 
cadmium, titanium, zirconium, 
beryllium, gallium, hafnium, 
indium, niobium, rhenium and 
thallium, germanium and 
vanadium, unwrought, and 
powders thereof, except 
powders of magnesium; waste 
and scrap of gallium, hafnium, 
indium, niobium, rhenium, 
germanium and vanadium; 
cobalt mattes and other 
intermediate products of 
cobalt metallurgy 

কারখানায় uৎপািদত নয় eমন 
Tungsten, Molybdenum, 
tantalum, Magnesium, 
Cobalt, Cadmium, 
Titanium, Zirconium, 
Beryllium, hafnium, 
Indium, Niobium, Rhenium 
and Thallium, Grmanium 
eবং Vanadium,  eবং iহােদর গুড়া 
magnesium eর গুড়া িতত 
Gallium, Hafnium, Indium, 
Niobium, Rhenium, 
Germanium eবং Vandaium 
eর িবিন  ভা া eবং পিরতয্া  aংশ; 
গিলত Cobalt eর েমাড়ক eবং a া  
ম বত   uৎপ   

8101.10.9
4, 

8102.10.9
4, 

8103.20, 
8104.11.1

9, 
8105.20, 
8107.20, 
8108.20, 
8109.20, 

8112.12.5
1,.92 

2420

   41602 Tungsten, molybdenum, 
tantalum, magnesium, cobalt, 
cadmium, titanium, zirconium, 
beryllium, gallium, hafnium, 
indium, niobium, rhenium and 
thallium, germanium and 
vanadium, wrought, and 
articles thereof; powders of 
magnesium 

কারখানায় uৎপািদত Tungsten, 
Molybdenum, tantalum, 
Magnesium, Cobalt, 
Cadmium, Titanium, 
Zirconium, Beryllium, 
hafnium, Indium, Niobium, 
Rhenium and Thallium, 
Grmanium eবং Vanadium, 
eবং iহােদর ারা uৎপািদত সাম ী; 
magnesium eর গঁুড়া 

8101.96.9
9, 

8102.95.9
6,.99, 

8103.90, 
8104.30.9

0, 
8105.90, 
8107.90, 
8108.90, 
8109.90, 

8112.19.5
9.99 

2420

   41603 Bismuth, antimony, 
manganese, chromium and 
articles thereof; including 
waste and scrap of bismuth or 

Bismuth, Antimony, 
Manganese, Chromium eবং 
iহােদর ারা uৎপািদত  সাম ী; 

8106, 
8110.10,.
90, 8111, 

8112.21,.2

2420
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manganese Bismuth aথবা Manganese 
eর িবিন  ভা া eবং পিরতয্া  aংশ সহ 

9 

   41604 Cermets and articles thereof Cermets eবং iহার ারা uৎপািদত 
 সাম ী 

8113 2420

Division 42     Fabricated metal products, 
except machinery and 
equipment 

uৎপািদত ধাতব ািদ (েমিসন eবং 
য পািত বােদ) 

  

421    Structural metal products 
and parts thereof 

ধাতুর কাঠােমা সাম ী eবং uহােদর aংশ   

  4211 42110 Bridges, bridge sections, 
towers and lattice masts, of 
iron or steel 

েলৗহ aথব i াত িনিম র্ত ি ্জ, ি জ-
েসকশন, টাoয়ার eবং lattice 
masts  

7308.10,.
02 

2511

  4212 42120 Doors, windows and their 
frames and thresholds for 
doors, of iron, steel or 
aluminium 

েলৗহা, i াত aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর 
দরজা, জানালা eবং iহােদর ে ম eবং 
দরজার েচৗকাঠ সাম ী  

  

  4219 42190 Other structures (except 
prefabricated buildings) and 
parts of structures, of iron, 
steel or aluminium; plates, 
rods, angles, shapes, sections, 
profiles, tubes and the like, 
prepared for use in 
structures, of iron, steel or 
aluminium; props and similar 
equipment for scaffolding, 
shuttering or pitpropping 

েলৗহা, i াত eবং eয্ালুিমিনয়াম িনিম র্ত 
a া  কাঠােমা সাম ী eবং uহােদর aংশ 
(prefabricated িবি ংস বােদ); 
েলৗহা, i াত aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী 
ে ট , রড, eয্াংেগল, েসপ, ে াফাiল, িটuব 
eবং aনুরূপ সাম ী যাহা কাঠােমা ৈতরীর 
কােজ বহৃত হয়; খুিঁট eবং aনুরূপ সর াম 
বা uপকরণ, খড়খিড় জাতীয়  aথবা 
খিনেত েবেশর সুর পথ ৈতরীর uপকরণ  

7308.40,.
90 

7610.90 

2511

422   Tanks, reservoirs and 
containers of iron, steel or 
aluminium 

েলৗহা, i াত aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী 
জলধারন (Tanks), িরজাভ র্ার eবং 
িজিনসপ  রািখবার uপেযাগী পা , েবাতল 
iতয্ািদ 

  

 4221 42210 Reservoirs, tanks, vats and 
similar containers (other than 
for compressed or liquefied 
gas), of iron, steel or 
aluminium, of a capacity 
exceeding 300 litres, not 
fitted with mechanical or 
thermal equipment 

েলৗহা, i াত aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী 
জলাধার, াংক,  বৃহৎ পা  eবং aনুরূপ 
পা , েবাতল iতয্ািদ (সংকুিচত করা aথবা 
তরলীকৃত াস রাখার িরজাভ র্ার, াংক 
eবং কে iনার বােদ) যাহােদর ধারণ 
মতা 411 িলটােরর েবশী eবং যাহা 

যাি ক eবং তাপীয় uপকরেণর সিহত 
সংযু  করা হয় না 

7309, 
7611 

2512

  4222 42220 Containers for compressed or 
liquefied gas, of iron, steel or 
aluminium 

েলৗহা, i াত eবং eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী 
সংকুিচত বা তরলীকৃত াস রাখার 
কে iনার বা পা , েবাতল iতয্ািদ 

7311, 
7613 

2512

423    Steam generators, (except 
central heating boilers) and 
parts thereof 

বা ীয় েজনােরটর (েক ীয় তাপ 
uৎপাদনকারী বয়লার বােদ) eবং uহােদর 
aংশ 

  

  4231 42310 Nuclear reactors  িনuি য়ার িরeয্া র 8401.10 2513

  4232 42320 Steam or other vapour 
generating boilers (other than 
central heating hot water 
boilers capable also of 
producing low pressure 
steam); super-heated water 
boilers 

বা  eবং a া  তাপ uৎপাদনকারী 
বয়লার (বা ীয় িন চাপ সৃি  কিরেত স ম 
eমন েক ীয় তাপ uৎপাদনকারী পািন গরম 
কিরবার বয়লার বােদ) 

8402.11-
.20 

2513

  4233 42330 Auxiliary plant for use with 
boilers; condensers for steam 
or other vapour power units 

বয়লােররা সােথ বহােরর জ  সাহা কারী 
য পািত; বা েক তরল আকাের পিরণত 
করার য , তিড়ৎ মজুদরাখার য  aথবা 
a া  বা ীয় শি র iuিনট 

8404.10, 
.20 

2513
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  4234  Parts for the goods of classes 
4231 to 4233 

ে ণী 4231-4233 e বিণ র্ত  সমূেহর 
aংশ 

  

   42341 Parts of the goods of subclass 
42310 

uপে ণী 42310 e বিণ র্ত  সমূেহর 
aংশ 

8401.40 2513

   42342 Parts of the goods of 
subclasses 42320 and 42330 

uপে ণী 42320 eবং 42330 e 
বিণ র্ত  সমূেহর aংশ 

8402.90,  
8404.90 

2513

429    Other fabricated metal 
products 

a া  uৎপািদত ধাতব    

  4291  Domestic metal products গৃহ ালীর কােজ বহােরর জ  uৎপািদত 
ধাতব  

  

   42911 Sinks, wash-basins, baths and 
other sanitary ware and parts 
thereof, of iron, steel, copper 
or aluminium 

েলৗহা, i াত, তামা aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর 
ৈতরী Sinks, হাত-মুখ েধায়ার েবিসন, 
েগাসল করার eবং a া  েসিনটারী  
eবং uহােদর aংশ 

7324, 
7418.20 

2599

   42912 Table, kitchen or other 
household articles and parts 
thereof, of iron, steel, copper 
or aluminium; cooking or 
heating apparatus of a kind 
used for domestic purposes, 
non-electric, of copper; pot 
scourers and scouring or 
polishing pads, gloves and the 
like, of iron or steel, copper or 
aluminium; iron or steel wool; 
hand-operated mechanical 
appliances, weighing 10 kg or 
less, used in the preparation, 
conditioning or serving of 
food or drink 

েলৗহা, i াত, তামা aথবা eয্ালুিমিনয়াম 
ারা uৎপািদত েটিবল, রা াঘের বহায র্ 

 সাম ী eবং a া  গৃহ ালীর বহায র্ 
সাম ী eবং uহােদর aংশ; গৃহ ালীর রা ার 
কােজ বহােরর uে ে  তামা ারা 
uৎপািদত aৈবদুয্িতক য পািত; ধাতুর পা  
পির ার করার জ  েলাহা, i াত, তামা 
aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী নরম িজিনস, 
দ ানা  eবং aনুরূপ ািদ; পির ার করার 
জ  েলাহা aথবা i ােতর ছাকিন; 21 
েকিজ oজন িবিশ  aথবা iহার কম oজন 
স  খা  aথবা পানীয় ত করার 
য পািত 

 7323, 
7418.19 
7615.11, 

.19 
8210 

2599

   42913 Knives (except for machines) 
and scissors, and blades 
therefor 

ছুির (েমশীেন বহায র্ বােদ), ক িচ  eবং e 
জাতীয় ে ড 

8211,  
8213 

2593

   42914 Razors and razor blades 
(including razor blade blanks 
in strips) 

েরজার eবং েরজার ে ড (including 
razor blade blanks in 
strips) র 

8212 2593

   42915 Other articles of cutlery; 
manicure or pedicure sets 
and instruments 

রা াঘের বহায র্ a া   সাম ী; হাত 
o আ েলর নেখর য  eবং পা o আ েলর 
নেখর পিরচয র্া করার েসট eবং য পািত 

8214 2593

   42916 Spoons, forks, ladles, 
skimmers, cake-servers, fish-
knives, butter-knives, sugar 
tongs and similar kitchen or 
table ware 

চামচ, হাতা, ক টা, েকক (servers), 
মাছ কাটার দা, মাখন কাটার ছুির, িচিন 
তুিলবার িচমটা eবং রা ার eবং খাবােরর 
েটিবেল বহৃত বাসন প  

8215 2593

  4292  Hand tools (including hand 
tools of a kind used in 
agriculture, horticulture or 
forestry, hand saws, files, 
pliers and metal cutting 
shears, hand-operated 
spanners, blow-lamps and 
clamps); interchangeable 
tools for hand tools or for 
machine tools, including dies 
for drawing or extruding 
metal, and rock drilling or 
earth boring tools; knives for 
machines; plates, sticks, tips 
and the like for tools, 
unmounted, of sintered metal 

হ বহৃত য পািত (কৃিষকাজ, u ান 
পিরচয র্া aথবা বনায়েনর কােজ বহৃত হাত 
করাত, স ড়ািশ eবং ধাতু কাটার ক িচ, 
ব েত নাট লাগােনার aথবা ব  হiেত নাট 
েখালার হ বহৃত য পািত, দীপ 
িনভােনার য  eবং ধাতুর বাতা aথবা িখল 
iতয্ািদ); পর র িবিনময় েযা  হ বহৃত 
য  aথবা েমিশন েমরামেতর য , ধাতু 
বহনকারী aথবা ধাতু েঠিলয়া বািহর করার 
য , িশলা, র বা পাহাড় িছ  করার 
aথবা মািট েখ ড়ার য পািত iতয্ািদ); 
েমিশেনর কােজর জ  ছুির; ধাতুর পাত, 
ছিড় বা লািঠ, িটপস eবং aনুরূপ সাম ী 
uৎপাদেনর য পািত (unmounted, 
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carbides or cermets of sintered metal carbides 
or cermets) 

   42921 Hand tools (including hand 
tools of a kind used in 
agriculture, horticulture or 
forestry, hand saws, files, 
pliers and metal cutting 
shears, hand-operated 
spanners, blow-lamps and 
clamps) 

হস বহৃত য পািত (কৃিষ কাজ u ান 
পিরচয র্া aথবা বনায়েনর কােজ বহৃত হাত 
করাত, স ড়ািশ eবং ধাতু কাটার ক িচ, 
ব েত নাট লাগােনা aথবা ব  হiেত  নাট 
েখালার হস বহৃত য পািত, দীপ 
িনভাiবার য  eবং ধাতু কাটার য  

8201-
8206 

2593

   42922 Interchangeable tools for 
hand tools or for machine 
tools, including dies for 
drawing or extruding metal, 
and rock drilling or earth 
boring tools; knives for 
machines; plates, sticks, tips 
and the like for tools, 
unmounted, of sintered metal 
carbides or cermets 

পর র িবিনময় েযা  হ বহৃত য  
aথবা েমিশন েমরামেতর য , ধাতু 
বহনকারী aথবা ধাতু েঠিলয়া বািহর করার 
য , িশলা  র  aথবা পাহাড় িছ  করার 
aথবা মািট েখ ড়ার য পািত; েমিশেন 
সংযু  করার ছুির; ধাতুর পাত, বাসনপ , 
েরকারী, লািঠ, িটপস eবং aনুরূপ  
সাম ী uৎপাদেনর য পািত 
(unmounted, of sintered 
metal carbides or 
cermets) 

 8207 - 
8209 

2953

  4293  Tanks, casks, drums, cans, 
boxes and similar containers 
(other than for compressed or 
liquefied gas) of iron, steel or 
aluminium, of a capacity not 
exceeding 300 litres, not 
fitted with mechanical or 
thermal equipment; stoppers, 
caps and lids (including crown 
corks), capsules for bottles, 
threaded bungs, bung covers, 
seals and other packing 
accessories, of base metal 

ধারণ মতা 471 িলটােরর েবশী নয়, 
যাি ক aথবা তাপীয় যে র সােথ সংযু  
নয়, আবার সংকুিচত aথবা তরলাকৃত াস 
ধারেণর জ o নয় eমন েলাহা, i াত 
aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী া , িপপা, 
াম, কয্ান, ব  eবং aনুরূপ পা ; 
িন মােনর ধাতুর ৈতরী িছিপ, টুিপ eবং 
ঢাকনা ( াuন ককর্সহ), েবাতেলর িছিপ বা 
ঢাকনা, িপপার গতর্ব  করার িছিপ,(bung 
covers) সীলেমাহর eবং a া  গ ট বা 
েমাড়ক করার আনুষি ক uপকরণ 

  

   42931 Tanks, casks, drums, cans, 
boxes and similar containers 
(other than for compressed or 
liquefied gas) of iron, steel or 
aluminium, of a capacity not 
exceeding 300 litres, not 
fitted with mechanical or 
thermal equipment 

ধারণ মতা 411 িলটােরর েবশী নয়, 
যাি ক aথবা তাপীয় যে র সােথ সংযু o 
নয়, আবার সংকুিচত aথবা তরল াস 
ধারেণর জ o নয়, eমন েলাহা i াত 
aথবা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী া , িপপা, 
াম, কয্ান, ব  eবং aনুরূপ পা  

7310, 
7612 

2599

   42932 Stoppers, caps and lids 
(including crown corks), 
capsules for bottles, threaded 
bungs, bung covers, seals and 
other packing accessories, of 
base metal 

aেশািধত ধাতুর ৈতরী, িছিপ, টুিপ eবং 
ঢাকনা ( uন ককর্সহ), েবাতেলর িছিপ বা 
ঢাকনা, িপপার গতর্ ব  করার িছিপ 
(bung covers), সীলেমাহর eবং 
a া  গ ট aথবা েমাড়ক ৈতরী করার 
আনুষি ক uপকরণ 

 8309 2599

  4294  Metal fasteners, springs and 
miscellaneous articles made 
from metal wire 

ধাতব তার হiেত uৎপািদত ধাতব ব নী, 
ি ং, eবং িবিবধ  সাম ী 

  

   42941 Stranded wire, ropes, cables, 
plaited bands, slings and the 
like, of iron or steel, not 
electrically insulated 

ৈবদুয্িতক িনয়ামানুযায়ী insulated নয় 
eমন েলাহা o i ােতর ৈতরী পাকােনা 
তার, দিড়, ভজ করা ব নী, হয্াংগার  eবং 

7312 2599
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aনুরূপ  সাম ী 

   42942 Stranded wire, cables, plaited 
bands and the like, of copper 
or aluminium, not electrically 
insulated 

ৈবদুয্িতক িনয়ামানুযায়ী insulated নয় 
eমন তামা বা eয্ালুিমিনয়ােমর ৈতরী 
পাকােনা তার, দিড়, ভজ করা ব ণী eবং 
aনুরূপ  সাম ী 

8309 2599

   42943 Cloth, grill, netting and 
fencing, of iron or steel wire; 
expanded metal of iron or 
steel 

েলৗহা বা i ােতর তার ারা uৎপািদত ব , 
ীল, জাল eবং েবড়া; িবন  েলাহা 

expanded metal বা i াত 

7314 2599

   42944 Nails, tacks, staples (except 
staples in strips), screws, 
bolts, nuts, screw hooks, 
rivets, cotters, cotter-pins, 
washers and similar articles, 
of iron, steel, copper or 
aluminium 

েনiল, েপেরক staples (ব কা তার 
বােদ) , ব , নাট, াচ কাটা আকড়া, 
আঁকিশ, কীলক, েগ জ, েগ জ-িপন, oয়াসার 
eবং aনুরূপ েলাহা i াত, তামা বা 
eয্ালুিমিনয়া িনিম র্ত ািদ 

7317, 
7318 
7415, 

7616.10 

2599

   42945 Springs and leaves for 
springs, of iron or steel 

েলৗহা বা i ােতর ৈতরী ি ং eবং 
ি ংেয়র পাতলা পাত 

7320 2599

   42946 Barbed wire of iron or steel; 
twisted hoop or single flat 
wire, and loosely twisted 
double wire, of a kind used for 
fencing, of iron or steel 

েলৗহা বা i ােতর ৈতরী ক টা তার; 
পাকােনা পাত aথবা আলগাভােব পাকােনা 
তার যা েবড়া ৈতরীর কােজ বহৃত হয় 

7313 2599

  4295 42950 Wire, rods, tubes, plates, 
electrodes and similar 
products, of base metal or of 
metal carbides, coated or 
cored with flux material, of a 
kind used for soldering, 
brazing, welding or deposition 
of metal or of metal carbides; 
wire and rods, of 
agglomerated base metal 
powder, used for metal 
spraying 

া  (Flux) পান ারা সংযু  করা, িপতল 
o দ া ারা ঝালা, eকে  সংযু  করা 
aথবা ধাতু বা ধাতব কাব র্াiড আলাদা করার 
জ  িন মােনর ধাতু, ধাতব কাব র্াiড, 
আ ািদত ধাতু aথবা মূল ধাতুর ৈতরী তার, 
রড, িটuব, ে ট, iেলে াডস eবং aনুরূপ 

 সাম ী; িন  মােনর িপ াকার ধাতুর 
গুড়ার ৈতরী তার eবং বড় যাহা ে  করার 
কােজ বহৃত হয় 

8311 2599

  4299  Other metal goods a া  ধাতব    

   42991 Chain (except articulated link 
chain) and parts thereof, of 
iron or steel; chain and parts 
thereof, of copper 

েলৗহা aথবা i ােতর ৈতরী েচiন 
(সুিব া  আংটাযু  েচiন বােদ) eবং 
uহার aংশ eবং তামার ৈতরী েচiন eবং 
uহার aংশ 

 7315.20-
.90 

7419.10 

2599

   42992 Padlocks and locks, of base 
metal; clasps and frames with 
clasps, incorporating locks, of 
base metal; keys and parts 
thereof, of base metal; base 
metal fittings for furniture, 
doors, saddlery and the like 

িন মােনর ধাতুর ৈতরী তালা eবং িটপতালা; 
ক, কীলক, আঁকড়া eবং iহােদর ে ম; 
িন  মােনর ধাতুর ৈতরী চািব eবং uহার 
aংশ; িন  মােনর ধাতুর ৈতরী আসবাবপ , 
দরজা eবং  পশুর uপর বিসবার আসন eবং 
সর ামািদ 

8301,  
8302 

2593

   42993 Armoured or reinforced 
safes, strong-boxes and doors 
and safe deposit lockers for 
strong-rooms, cash or deed 
boxes and the like, of base 
metal 

িন মােনর ধাতুর ৈতরী আ র াথ র্ বম র্ 
aথবা িবরাট আকােরর িস ক, শ  বা  
eবং দরজা eবং গি ত  িনরাপেদ 
রাখার আলমাির বা লকার, দিলপ , িহরা, 
জহরত iতয্ািদ রািখবার জ  িনরাপদ বা , 
টাকা পয়সা eবং দিলল রাখার বা  eবং 
aনুরূপ  সাম ী 

8308 2599

   42994 Paper trays, paper rests, pen 
trays, office-stamp stands and 
similar office or desk 
equipment, of base metal, 
other than office furniture 

aিফেস বহৃত আসবাবপ  বােদ িন  
মােনর ধাতুর ৈতরী কাগজদািন, আেজবােজ 
কাগজ রাখার পা , কলমদািন, সীল 
েমাহরদািন eবং aনুরূপ aিফস aথবা পড়ার 

8304 2599
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েটিবেল বহায র্ uপকরণ 

   42995 Fittings for loose-leaf binders 
or files; letter clips, letter 
corners, paper clips, indexing 
tags and similar office 
articles, of base metal; staples 
in strips, of base metal 

জানালা বা কপােটর আলগা পাল া সংযু  
করার িফিটংস বা সাজ-সর াম; িচিঠ 
আটকাiয়া রাখার ীপ, িচিঠর বা , কাগজ 
আটকাiয়া রাখার ীপ, িনেদশ র্ক াগ eবং 
aনুরূপ aিফেস বহায র্ ািদ যাহা 
িন মােনর ধাতু ারা uৎপািদত 

8305 2599

   42996 Statuettes and other 
ornaments of base metal; 
photograph, picture or similar 
frames of base metal; mirrors 
of base metal 

িন মােনর ধাতুর ৈতরী  িতমূিতর্ eবং 
a া  aলংকার; আেলাক িচ , ছিব eবং 
আয়নার ে ম, িন মােনর ধাতুর ৈতরী আয়না 

8306.21 - 
.30 

2599

   42997 Sewing needles, knitting 
needles, bodkins, crochet 
hooks, embroidery stilettos 
and similar articles, for use in 
the hand, of iron or steel; 
safety pins and other pins of 
iron or steel n.e.c.; clasps, 
frames with clasps, buckles, 
buckle-clasps, hooks, eyes, 
eyelets and the like, of base 
metal, of a kind used for 
clothing, footwear, awnings, 
handbags, travel goods or 
other made-up articles; 
tubular or bifurcated rivets, 
of base metal; beads and 
spangles of base metal 

েলৗহা বা i ােতর ৈতরী হ বহৃত েসলাi 
করার সুচঁ, বুনন করার সুচঁ, েভাতা সুচঁ, 
মাথার ল া ক টা, কুর শ, সূচী কেম র্ গতর্ 
কিরবার তী ন  য  eবং aনুরূপ  
সাম ী; েলাহা বা i ােতর ৈতরী েসফিট 
িপন eবং a া  িপন (aঃে ঃনঃ), 
েপাষাক পির দ, জুতা, চ েদায়া শািময়ানা, 
হাত াগ, মেণ বহা র্ ািদেত 
বহােরর জ  ধাতুর ৈতরী ক, আকড়া, 

ে মসহ আকড়া, বকলস, কলস যু  আঁকড়া, 
আঁকিশ বড়িশ eবং aনুরূপ  সাম ী 

7319, 
8308 

2599 
2826

   42998 Ships' propellers and blades 
therefor 

জাহােজর iি ন eবং uহার েব ড 8487.10 2599

   42999 Metal goods n.e.c. ধাতব ািদ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 7316, 
7325,732

6 
7419.91, 

99 
7508,761

6.91, 99 
7806, 
7907, 
8007 

8306.10, 
8307, 
8310 

2599

Division 43     General-purpose machinery সাধারণ uে ে  বহৃত য পািত    

431    Engines and turbines and 
parts thereof 

সাধারন uে ে  বহৃত েমিশনাির iি ন 
eবং টারবাiন eবং uহােদর aংশ 

  

  4311 43110 Internal combustion piston 
engines, other than for motor 
vehicles and aircraft 

আভয্ রীন িপ ন বা চাপ দে র সাহাে  
দহন ি য়া স  iি ন (েমাটর গাড়ী 
eবং uেড়াজাহাজ বােদ)  

8407.21, 
.29. 90 

8408.10.9
0  

2811

  4312  Internal combustion engines 
of a kind used for motor 
vehicles 

মটর গাড়ীেত বহােরর জ  আভয্ রীন 
দহন ি য়া স  iি ন 

  

   43121 Spark-ignition reciprocating 
internal combustion piston 
engines, of a cylinder capacity 
not exceeding 1000 cc 

িলত আগুেনর িল  eবং আভয্ রীন 
িপ ন বা চাপ দে র মা েম দহন ি য়া 
স  iি ন যাহার িসিল ােরর ধারন 

8407.91-
.33 

2910
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মতা 2111 িসিস eর েবশী নয় 

   43122 Spark-ignition reciprocating 
internal combustion piston 
engines, of a cylinder capacity 
exceeding 1000 cc 

িলত আগুেনর িল  eবং আভয্ রীন 
িপ ন বা দহন ি য়া স  iি ন যাহার 
িসিল ােরর ধারন মতা 2111 িসিস eর 
েবশী  

8407.34 2910

   43123 Compression-ignition internal 
combustion piston engines, of 
a kind used for the propulsion 
of vehicles other than railway 
or tramway rolling stock 

েরল গাড়ী eবং াম বােদ সংেকাচন লন 
eবং আভয্ রীন িপ ন বা চাপ দে র 
মা েম দহন ি য়া স  iি ন যা গাড়ী 
পিরচালনার জ  বহার করা হয় 

8408.20 2910

  4313  Motors and engines for 
aircraft and spacecraft; 
aircraft launching gear, deck-
arrestor or similar gear, and 
ground flying trainers 

uেড়াজাহাজ eবং মহাশূ  যােনর মটর 
iি ন eবং uেড়াজাহােজর launching 
গীয়ার, েডক eয্াের র aথবা eiরুপ গীয়ার, 
মািট হiেত u য়নশীল িশ ন জাহাজ 

  

   43131 Spark-ignition reciprocating 
or rotary internal combustion 
piston engines for aircraft 

িল , লন aথবা ণ র্মান িপ ন ারা 
আভয্ রীন দহন ি য়া স  uেড়াজাহাজ 
iি ন 

8407.10 3030

   43132 Turbo-jets and turbo-
propellers 

টােব র্া েজট eবং টােব র্া েপলার  8411.11-
.22 

3030

   43133 Reaction engines other than 
turbo-jets 

িবি য়াকরণ iি ন (টােব র্া েজট বােদ) 8412.10 3030

   43134 Aircraft launching gear; deck-
arrestor or similar gear; 
ground flying trainers 

uেড়াজাহাজ launching গীয়ার, েডক 
eয্াের র , aথবা eতদসদৃশ গীয়ার মািট 
হiেত u য়নশীল িশ ন িবমান 

8805 2829

  4314  Steam turbines and other 
vapour turbines; hydraulic 
turbines and water wheels; 
gas turbines other than turbo-
jets and turbo-propellers 

বা  চািলত চাকা, জলচািলত চাকা, াস 
চািলত চাকা (টােব র্া েজট eবং টােব র্া 
েপলার বােদ) 

  

   43141 Steam turbines and other 
vapour turbines 

বা  চািলত চাকা eবং vapour 
turbines 

8406.10, 
.81, .82 

2811

   43142 Hydraulic turbines and water 
wheels 

জলচািলত চাকা Hydraulic 
turbines eবং পািনেত চািলত চাকা  

8410.11 - 
.13  

2811

   43143 Gas turbines other than turbo-
jets and turbo-propellers 

াস চািলত চাকা (টােব র্া েজট eবং টােব র্া 
েপলার বােদ) 

8411.81-
.82 

2811

  4315  Parts for the goods of classes 
4311 to 4314 

ে নী 5422-5425 েকােড বিন র্ত  সমূেহর 
aংশ eবং সাজ সর াম 

  

   43151 Parts of spark-ignition 
reciprocating, compression 
ignition or rotary internal 
combustion piston engines 

িল , লন সংেকাচন লন, aথবা 
ন র্মান িপ ন ারা আভয্ রীন দহন ি য়া 
স  (internal combustion) 
iি েনর aংশ eবং সাজ-সর াম 

8409.91, 
.99 

2930

   43152 Parts of spark-ignition 
reciprocating or rotary 
internal combustion piston 
engines for aircraft 

িল  লন aথবা ন র্মান িপ ন বা 
েপষন দ  ারা আভয্ রীন দহন ি য়া 
স  Hydraulic turbines 
uেড়াজাহাজ iি েনর aংশ eবং সাজ-
সর াম 

8409.10 3030

   43153 Parts for the goods of 
subclass 43141 

uপে নী 54252 e বিন র্ত  সমুেহর aংশ 
eবং সাজ সর ামািদ 

8406.90 2811

   43154 Parts for the goods of 
subclass 43142, including 
regulators 

েরগুেলটর সহ uপে নী 54253 e বিণ র্ত  
সমূেহর aংশ eবং সাজ সর াম 

8401.90 2811

   43155 Parts of turbo-jets and turbo- টােব র্ােজট eবং টােব র্া- েপলােরর aংশ 8411.91 3030
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propellers eবং সাজ সর াম 

   43156 Parts for the goods of 
subclass 43143 

uপে নী 54254 e বিন র্ত  সমূেহর aংশ 
eবং সর ামািদ 

8511.99 2811

432    Pumps, compressors, 
hydraulic and pneumatic 
power engines, and valves, 
and parts thereof 

জল o a া  তরল পদাথ র্ uঠাiবার কল, 
সংেকাচন য , জলীয় eবং বায়বীয় শি  
চািলত iি ন, ভা  eবং iহােদর aংশ o 
সর ামািদ 

  

  4321  Hydraulic and pneumatic 
power engines and motors 

জলীয় eবং বায়বীয় শি  চািলত iি ন 
eবং মটর 

  

   43211 Linear acting (cylinders) 
hydraulic and pneumatic 
power engines and motors 

লাiনার eয্াকিটং িসিল ার সহ জলীয় eবং 
বায়বীয় শি  চািলত eবং গিত স ালক 
মটর 

 8412.21, 
.31 

2812

   43219 Other hydraulic and 
pneumatic power engines and 
motors 

a া  জলীয় eবং বায়বীয় শি  চািলত 
iি ন eবং গিত স ালক মটর 

8412.29.3
9, .80 

2812

  4322 43220 Pumps for liquids; liquid 
elevators 

তরল পদাথ র্ uে ালন কিরবার য  8413.11-
.82 

2813

  4323 43230 Air or vacuum pumps; air or 
other gas compressors 

বায়বীয় aথবা বা  শূ  কিরবার পা ; 
বায়বীয় aথবা a া  াসীয় সংেকাচন 
য  (gas compressors) 

 8414.10-
40, .80 

2813

  4324 43240 Taps, cocks, valves and 
similar appliances for pipes, 
boiler shells, tanks, vats or the 
like 

পাiপ, বয়লার েসল, াংক, ভয্াটস  aথবা  
ei রূপ ে র জ  াপ,  ককর্, ভা  aথবা 
eরূপ য পািত 

8481.10-
.80 

2813

  4325  Parts for the goods of classes 
4321 to 4324 

ে নী 5432-5435 e বিন র্ত ে র aংশ 
eবং সর ামািদ  

  

   43251 Parts for the goods of 
subclasses 43211 and 43219; 
parts of reaction engines 
other than turbo-jets 

uপে নী 54322 eবং 5432৯ e বিণ র্ত 
ে র aংশ eবং সর ামািদ টােব র্ােজট 
িতত a া  িবি য়াকরন যে র aংশ o 

সর ামািদ 

4812.90 2812

   43252 Parts for the goods of 
subclass 43220 

uপে নী 54331 e বিণ র্ত ে র aংশ eবং 
সর ামািদ 

8413.91.9
2 

2813

   43253 Parts for the goods of 
subclass 43230; parts of fans 
and ventilating or recycling 
hoods incorporating a fan 

uপে নী 54341 e বিণ র্ত ে র aংশ eবং 
সর ামািদ; পাখা, বা  স ালক য  
(ventilating) aথবা পাখাযু  মটর 
গাড়ীর আ াদেনর aংশ eবং সর ামািদ 

8414.90 2813

   43254 Parts for the goods of 
subclass 43240 

uপে নী 54351 e বিন র্ত ে র aংশ eবং 
সর ামািদ 

8481.90 2813

433    Bearings, gears, gearing and 
driving elements, and parts 
thereof 

েবয়ািরং, িগয়ার, িগয়ািরং eবং গাড়ী  
পিরচালনার uপকরণ eবং iহােদর aংশ o 
সর ামািদ 

  

  4331 43310 Ball or roller bearings বল বা েরালার িবয়ািরং 8482.10-
.80 

2814

  4332 43320 Transmission shafts and 
cranks; bearing housings and 
plain shaft bearings; gears 
and gearing; ball or roller 
screws, gear boxes and other 
speed changers; flywheels 
and pulleys; clutches and 
shaft couplings; articulated 
link chain 

া িমশন া স eবং য্াংকস, েবয়ািরং 
হাuিজং eবং ে ন া  িবয়ািরংস িগয়ার 
eবং িগয়ািরং বল aথবা েরালার ., িগয়ার 
ব  eবং a া  গিত পিরবতর্নকারী য , 
যে  র গিত িনয়িমত করেনর জ  বহৃত 
চাকা eবং কিপকল, াস eবং া  
কাপিলং eবং সুিব া  িলংকেচন 

7315.11,.1
2, 

8483.10.6
0 

2814

  4333  Parts for the goods of classes 
4331 and 4332 

ে নী 5442-5443 e বিন র্ত ে র aংশ   
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eবং সর াম 

   43331 Parts for the goods of 
subclass 43310 

uপে নী 54421 e বিন র্ত ে র aংশ eবং 
সর াম 

8482.91.9
9 

2814

   43332 Parts for the goods of 
subclass 43320 

uপে নী 54431 e বিন র্ত ে র aংশ eবং 
সর াম 

7315.19, 
8483.90 

2814

434    Ovens and furnace burners 
and parts thereof 

চুলা eবং চূলার বান র্ার eবং iহােদর aংশ 
eবং সর ামািদ 

  

  4341 43410 Furnace burners for liquid 
fuel, for pulverized solid fuel 
or for gas; mechanical 
stokers, mechanical grates, 
mechanical ash dischargers 
and similar appliances 

তরল ালানী, কিঠন পদােথ র্র গুড়া করা 
ালানী eবং াস চািলত চুলার বান র্ার, 
েমকািনকয্াল ে াকার , ে ট, ছাi u ীরন 
কারী (mechanical ash 
dischargers)য পািত eবং eতৎদৃশ 
য পািত 

8416.10-
.30 

2815

  4342 43420 Industrial or laboratory 
furnaces and ovens, except 
non-electric bakery ovens; 
other industrial or laboratory 
induction or dielectric 
heating equipment 

িশ  eবং ৈব ািনক গেবষনাগাের বহৃত 
চুলা (aৈবদুয্িতক েবকাির  ৈতরী চূলা 
বােদ) a া  িশ  eবং ৈব ািনক 
গেবষনাগাের বহৃত ৈবদুয্িতক আেবশ 
aথবা dielectric িহিটং য পািত 

8417.10,.
80, 

8514.10.4
0 

3250

  4343 43430 Parts for the goods of 
subclasses 43410 and 43420; 
parts of non-electric bakery 
ovens 

 uপে নী 54521 eবং 54531 e বিন র্ত 
 সমুেহর aংশ eবং সর ামািদ; 

aৈবদুয্িতক েবকাির  ৈতরীর চুলার aংশ 
eবং সর ামািদ 

8416.90, 
8417.90, 
8514.90 

8515

435    Lifting and handling 
equipment and parts thereof 

িলফট eবং হ  বহৃত uে ালন য পািত 
eবং iহােদর aংশ eবং সর াম 

  

  4351 43510 Pulley tackle and hoists other 
than skip hoists; winches and 
capstans; jacks 

কিপকল (Pulley tackle) eবং 
uে ালন য  (ল , uে ালন য  বােদ); 
টািনয়া তুিলবার য  eবং কািছ জড়াiবার 
য ; মািট হiেত ভারী ব   টািনয়া তুিলবার 
য   

8525 2816

  4352 43520 Derricks; cranes; mobile 
lifting frames, straddle 
carriers and works trucks 
fitted with a crane 

ভার তুিলবার য , ে ন, চল  uে ালন 
যে র ে ম, দুi পা ফক কিরয়া দাড়ােনা বা 
বসার uে ালন য , ে ন যু  কাজ করার 
াক 

84206 2816

  4353 43530 Fork-lift trucks; other works 
trucks whether or not fitted 
with lifting or handling 
equipment; tractors of the 
type used on railway station 
platforms 

ক টা ারা uে ালন করার য  িবিশ  াক 
বা লির; uে ালন য  সংযু  করা aথবা 
uে ালন য  সংযু  বা নয় eমন কাজ 
করার াক বা লির, েরলoেয় ে শেনর 
াটফেম র্ বহৃত া র  

8427, 
8709.11,.

19 

2816

  4354 43540 Lifts, skip hoists, escalators 
and moving walkways 

িলফট, (skip hoists) uে ালক, চল  
িসিড় eবং ানা র েযা  walkway 

 8428.10, 
.40 

2816

  4355 43550 Pneumatic and other 
continuous action elevators 
and conveyors, for goods or 
materials 

বা চািলত eবং সাব র্ িনক কায র্কর  
সামা ী eবং মালামাল বহন কিরবার 
uে ালন য  eবং বাহন 

8428.20, 
.32-.39 

2816

  4356 43560 Other lifting, handling, 
loading or unloading 
machinery 

a া  uে ালন, হ া র, মাল েবাঝাiকরণ 
eবং খালাসকরন য  

8428.60-
.90 

2816

  4357 43570 Parts for the goods of 
subclasses 43510 to 43560 

uপে ণী 54621-54671 e বিণ র্ত  
সমূেহর aংশ eবং সর ামািদ 

8431.10-
39,8709.9

0 

2616

  4358 43580 Buckets, shovels, grabs and 
grips for cranes, excavators 
and the like 

ে ন, খননয  (excava-tors) eবং 
eiরূপ যে র বােকট,(shovels) সাবল 
বা েবলচা, আ াদন eবং দৃঢ়মুি েত 

8431.41 2816
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(excavators) ধারণ করার য াংশ 

439    Other general-purpose 
machinery and parts thereof 

a া  সাধারণ uে ে  বহৃত য পািত 
eবং iহােদর aংশ o সর াম 

- -

  4391  Gas generators; distilling 
plant; air conditioning and 
refrigerating equipment; 
filtering machinery 

াস-েজনােরটর; েচালাi কারখানার 
য পািত (distilling plant), 
শীতাতাপ িনয় ক eবং শীতল eবং জমাট 
করার য পািত, জল েশাধন করার য পািত 

- -

   43911 Producer gas or water gas 
generators; acetylene gas 
generators and similar water 
process gas generators; 
distilling or rectifying plant; 
heat exchange units; 
machinery for liquefying air 
or gas 

াস aথবা পািন- াস uৎপাদনকারী 
েজনােরটর; বণ র্হীন u ল আেলাক দ াস 
uৎপাদন eবং aনুরূপ পািন ি য়াকরেণর 
মা েম াস uৎপাদেনর েজনােরটর, পািন 
পাতন বা েশাধন করার কারখানার য পািত, 
তাপ িবিনময় (exchange) iuিনট, 
বাতাস eবং াস তরল করার য পািত 

8405.10, 
8419.40.6

0 

2819

   43912 Air conditioning machines শীতাতপ িনয় ক য  8415.10 - 
.83 

2819

   43913 Refrigerating and freezing 
equipment and heat pumps, 
except household type 
equipment 

শীতল ঠা া (Refrigerating) eবং 
জমাট করার য  (freezing) eবং 
তাপয  (বাসা-বাড়ীেত বহৃত য পািত 
বােদ) 

8418.50-
.59 

2819

   43914 Filtering or purifying 
machinery and apparatus, for 
liquids or gases, except oil 
filters, petrol filters and air 
intake filters for internal 
combustion engines 

তরল aথবা াস পাতন aথবা েশাধন করার 
েমিশনারী য পািত (oেয়ল িফ ার, েপে াল 
িফ ার eবং আভয্ রীন দহন ি য়া স  
িভতের বা  েবশকারী িফ ার যু  iি ন 
বােদ) 

8421.21, 
.22, .29.39 

2819

   43915 Oil filters, petrol filters and 
air intake filters for internal 
combustion engines 

oেয়ল িফ ার, েপে াল িফ ার eবং 
আভয্ রীন দহন ি য়া (internal 
combustion) স  িভতের বা  
হনকারী িফ ার যু  iি ন 

8421.23, 
.31 

2819

  4392  Machinery for cleaning 
bottles, packing, and 
weighing; spraying 
machinery 

েবাতল পির ার; ািকং eবং oজন করার 
েমিশন; ে  করার েমিশন 

- -

   43921 Machinery for cleaning or 
drying bottles or other 
containers; machinery for 
filling, closing, sealing, 
capsuling or labelling bottles, 
cans, boxes, bags or other 
containers; machinery for 
aerating beverages; other 
packing or wrapping 
machinery 

েবাতল eবং a া  কে iনার পির ার 
eবং শু  করার েমিসন; েবাতল পূণ র্ করা, 
ব  করা, েবাতেল ধাতুর ঢাকনা লাগােনা  
(sealing) eবং েলেবল লাগােনার 
েমিশন; পানীয় েবাতল জাত বা ােকটজাত 
করার েমিশন; a া  ািকং বা র য্ািপং 
েমিশনারী 

8422.20-
40 

2819

   43922 Weighing machinery 
(excluding balances of a 
sensitivity of 5 cg or better) 

oজন মাপার য পািত (5 cg or 
better) ভার মাপার য  তীত) 

8423.10-
.89 

2819

   43923 Fire extinguishers; spray 
guns and similar appliances; 
steam or sand blasting 
machines and similar jet 
projecting machines; 
mechanical appliances for 
projecting, dispersing or 
spraying liquids or powders, 
except agricultural or 
horticultural appliances 

aি  িনব র্াপক য  ে -গান eবং aনুরূপ 
য পািত, বা  aথবা বালু িছটােনার eবং 
aনুরূপ জল, বাতাস, াস iতয্ািদর িফনিক 
ঔদগত করার েমিশন; তরল aথবা পাuডার 
জাতীয়  িনে প eবং িছটােনার 
েমকািনকয্াল য ্রপািত; (কৃিষ eবং u ােন 
বহৃত য পািত তীত) 

 8424.10 -
.30, .89 

2819
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   43924 Gaskets of metal sheeting  ধাতব িসিটং eর াসেকট    

  4393  General-purpose machinery 
n.e.c. 

সাধারণ uে ে  বহৃত েমিশনারী (যাহা 
a  ে ণীভূ  হয় নাi) 

- -

   43931 Fans, except domestic type; 
centrifuges, except cream 
separators and clothes dryers

ফয্ান (বাসা-বাড়ীেত বহৃত ফয্ান বােদ) 
েক সারী য  ( ীম থকীকরণ eবং 
কাপড় শুকােনার য  বােদ) 

8414.59, 
8421.19 

2819

   43932 Machinery n.e.c. for the 
treatment of materials by a 
process involving a change of 
temperature 

িচিকৎসার জ  বহৃত শীতলতা বা 
u তার মা া িনণ র্য় করার ি য়া স  
যু পািত (যাহা a  ে ণীভূ  হয় নাi) 

8419.89 2819

   43933 Calandering or other rolling 
machines, except for metals 
or glass 

iি  করার aথবা a া  েপষণ করার 
েমিশন (ধাতব eবং ক েচর তীত) 

8420.10 2819

   43934 Automatic goods vending 
machines 

সাম ী িব য় করার য়ংি য় য  8496.21, 
29, .81,.89 

2819

   43935 Dishwashing machines, 
except household type 

থালাবাসন পির ারকারী য  (ে ণী 4391-
4393 e বিণ র্ত বাসা বাড়ীেত বহৃত 
ািদর aংশ তীত) 

 8422.19 2819

  4394  Parts for the goods of classes 
4391 to 4393 

ে ণী 4391-4393 e বিণ র্ত  
সমূেহর aংশ eবং সর ামািদ 

- -

   43941 Parts of producer gas or 
water gas generators; parts 
of acetylene gas generators 
and similar water process gas 
generators; parts for the 
goods of subclass 43912; 
parts of refrigerating and 
freezing equipment and heat 
pumps; parts of machinery for 
the treatment of materials by 
a process involving a change 
of temperature 

াস aথবা পািন াস uৎপাদনকারী 
েজনােরটর; বণ র্হীন u ল আেলাক দ াস 
uৎপাদন eবং aনুরূপ পািন ি য়াকরেণর 
মা েম াস uৎপাদেনর েজনােরটেরর 
aংশ eবং সর ামািদ; uপ ে ণী 43921 
e বিণ র্ত ািদর aংশ eবং সর ামািদ; 
শীতল eবং জমাট করার য  eবং িহট 
পাে র aংশ, িচিকৎসার জ  বহৃত 
শীতল eবং u তার মা া িনণ র্য় কিরবার 
ি যা স  য পািতর aংশ 

8405.90, 
8415.90, 
8418.91, 

.99, 
8419.90 

2819

   43942 Parts of centrifuges, 
including centrifugal dryers; 
parts of filtering or purifying 
machinery and apparatus for 
liquids or gases 

েক সারী (centrifuges) শুকােনার 
য  সহ েক সারী যে র aংশািদ; তরল 
পদাথ র্ াস পাতন eবং েশাধন করার 
য পািতর aংশ 

8421.91, . 
99 

2819

   43943 Parts for the goods of 
subclasses 43922, 43923 and 
43933; weighing machine 
weights; parts of agricultural 
or horticultural mechanical 
appliances for projecting, 
dispersing or spraying liquids 
or powders 

uপে ণী 43922, 43923 eবং 
54৯44 e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ; oজন 
মািপবার যে র oেয়ট (weights) কৃিষ 
eবং u ান সং া  েজে  বহৃত 
য পািতর aংশ; তরল aথবা পাuডার 
জাতীয় পদাথ র্ িনে প aথবা িছটাবার যে র 
aংশ 

8420.91, 
.99,8423.

90, 
8424.90, 
8476.90 

2819

   43944 Parts n.e.c. of dish washing 
machines; parts of machinery 
for cleaning or drying bottles 
or other containers; parts of 
machinery for filling, closing, 
sealing, capsuling or labelling 
bottles, cans, boxes, bags or 
other containers and of 
machinery for aerating 
beverages; parts of other 
packing or wrapping 
machinery 

a  ে ণীভূ  হয় নাi eমন থালা বাসন 
েধৗত করার েমিশেনর য াংশ; েবাতল eবং 
a া  কে iনার পির ার করার aথবা 
শুকােনার েমিশেনর য াংশ; েবাতল, কয্ান, 
ব , াগ eবং a া  কে iনার পূণ র্ করা, 
ব  করা, িসল করা, ধাতুিদেয় মুিড়েয় েদয়া 
aথবা েলেবল লাগােনা eবং পানীয় ে  
বাতাস েবশ করার েমিশেনর য াংশ; 
a া  ািকং aথবা র য্ািপং েমিশেনর 
য াংশ  

8422.90 2819

   43949 Machinery parts, non-
electrical n.e.c. 

aৈবদুয্িতক েমিশেনর য াংশ (যাহা a  
ে নীভূ  হয় নাi) 

8487.90 2819
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Division 44    Special-purpose machinery িবেশষ uে ে  বহৃত য পািত   

441    Agricultural or forestry 
machinery and parts thereof 

কৃিষ বা বনায়ন য াপািত eবং eেদর aংশ   

  4411  Soil machinery (Agricultural, 
horticultural or forestry 
machinery for soil 
preparation or cultivation; 
lawn or sports-ground rollers)

মৃি কা কষ র্ন য পািত (Soil 
machinery) (কৃিষ, u ান eবং 
বনায়েনর জ  মািট তকরণ eবং 
চাষাবােদর য পািত), নল বা েখলার মােঠর 
েরালার 

  

   44111 Ploughs লা ল 8432.10 2821

   44112 Harrows, scarifies, 
cultivators, weeders and hoes 

মi, আ ড়ােনার য , জিম চাষ কিরবার 
eবং আগাছা তুলবার য  িনড়ানী eবং ল া 
ব টয্ু  েকাদাল 

8432.21, 
.29 

2821

   44113 Seeders, planters and 
transplanters 

বীজ বপন য , eবং চারা েরাপন eবং চারা 
তুিলয়া পুনরায় েরাপন করার য  

8432.30 2821

   44114 Manure spreaders and 
fertilizer distributors 

জিমেত সার েদoয়া eবং সার ব ন করার 
য  

8432.40 2821

   44115 Parts of soil machinery মৃি কা কষ র্ন যে র aংশ (Soil 
machinery) 

8432.90 2821

   44119 Other soil machinery, n.e.c. a া  মৃি কা কষ র্ন য  (যাহা a  
ে নীভূ  হয় নাi) 

 8432.90 2821

  4412  Harvester and threshers; 
machines for cleaning, 
sorting or grading 
agricultural products 

ফসল কাটার eবং আ ড়াiয়া শ  বািহর 
কিরবার য ; কৃিষ প  পির ার করা, বাছাi 
করা eবং সাজােনার য  

  

   44121 Mowers for lawns, parks or 
sportsgrounds 

লন, পাকর্ eবং েখলার মােঠর ঘাস কাটার 
য  

8433.11, 
.19 

2821

   44122 Combine harvester / 
threshers 

eকে  যু  করা ফসল কাটা / শ  মাড়াi 
করার য  

843.51 2821

   44123 Other mowers, including 
cutter bars for tractor 
mounting 

a া  ঘাস কাটার য , া ের সংযু  
কাটার য  

 8433.20 2821

   44124 Other haymaking machinery a া  খড় তকরণ য পািত 8433.30 2821

   44125 Straw or fodder balers, 
including pickup balers 

খড় বা েগা মিহেষর খা  বা জব আঁিট ব ধার 
য  (pickup balers) 

  

   44126 Root or tuber harvesting 
machines 

মুল aথবা ক  (আলু oল জাতীয়)  মািট নীচ 
েথেক খুেড় ঁেতালার য  

8433.53 2821

   44127 Machines for cleaning, 
sorting or grading eggs, fruit 
or other agricultural produce 

িডম, aথবা a া  কৃিষ প  পির ার 
বাছাi, aথবা সাজােনার য  

8433.60 2821

   44128 Machines for cleaning, 
sorting or grading seed, grain 
or dried leguminous 
vegetables 

শ  বীজ, শ  দানা aথবা শু  শাকসবিজ 
পির ার বাছাi eবং ম aনুসাের 
সাজাiবার য পািত 

8437.10 2825

   44129 Other harvesting and 
threshing machinery, n.e.c.; 
parts for harvesting, 
threshing and grading 
machinery 

a া  ফসল কাটা eবং ফসল  মাড়াi 
করার য পািত (যাহা a  ে নীভূ  হয় 
নাi) ফসল কাটা, ফসল মাড়াi করা eবং 
মােনর ম aনুসাের সাজােনার েমিশনারী 
য পািতর aংশ eবং খুচরা য াংশ 

8433.52 
8433.59 

843.90 

2821

  4413  Milking and dairy machines দুধ েদাহন বা েডয়ারী েমিশন   

   44131 Milking machines দুধ েদাহেনর য  8434.10 2821
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   44132 Dairy machinery ছানা, িঘ, পিনর iতয্ািদ ৈতরী কিরবার জ  
বহৃত েমিশন 

8434.20 2825

   44139 Parts of milking and dairy 
machines, n.e.c. 

দুধ েদাহন eবং ছানা, িঘ, পিনর iতয্ািদ 
ৈতরী কিরবার জ  বহৃত 
েমিশনাির/য পািতর aংশ eবং য াংশ 

8434.90 2821

  4414  Agricultural tractors কৃিষ কােজ বহৃত া র    

   44141 Pedestrian controlled 
tractors 

পা িদেয় চালােনার া র 8701.10 2821

   44142 Track-laying tractors সরু পথ ৈতরীর া র  8701.30 2824

   44149 Other agricultural tractors কৃিষ কােজ বহৃত a া  া র  8701.90 2821

  4415 44150 Mechanical appliances for 
projecting, dispersing or 
spraying liquids or powders 
for agriculture or horticulture

কৃিষ জিমেত aথবা u ােন তরল aথবা 
পাuডার জাতীয় পদাথ র্ িনে প, িছটােনা 
eবং ে  করার েমকািনকয্াল য পািত 

8424.81 2821

  4416 44160 Self-loading or self-unloading 
trailers and semi-trailers for 
agricultural purposes 

কৃিষ কােজ বহােরর uে  uৎপািদত 
য়ংি য় মাল েবাঝাiকরণ eবং খালাস 
করেণর ে iলার eবং েসিম ে iলার 

8716.20 2821

  4419  Other agricultural machinery কৃিষ কােজ বহৃত a া  েমিশনাির 
য পািত 

  

   44191 Presses, crushers and similar 
machinery used in the 
manufacture of wine, cider, 
fruit juices or similar 
beverages. 

মদ, আেপল হiেত ত মদ aথবা পািনয় 
eবং ফেলর রস aথবা eরূপ পািনয় 
uৎপাদেন বহৃত দাবােনা, ভা া, 
িনংড়ােনার য পািত 

8435.10 2825

   44192 Machinery for preparing 
animal feeding stuffs 

পশুখা  তকরেণর েমিশনারী য পািত 8436.10 2821

   44193 Poultry incubators and 
brooders 

কৃি ম uপােয় মুরগী iতয্ািদ গৃহ-পািলত 
পািখর িডম ফুটােনা eবং িডেম তা েদয়ার 
য  

8436.21 2821

   44194 Poultry-keeping machinery মুরগীর য  করা eবং পালন করার য পািত 8436.29 2821

   44198 Other agricultural machinery 
n.e.c. 

কৃিষ কােজ বহৃত a া  েমিশনাির 
য াপািত যাহা a  ে ণীভূ  হয় নাi 

8436.80 2821

   44199 Parts of agricultural 
machinery 

কৃিষ কােজ বহৃত য পািতর aংশ eবং 
য াংশ 

8435.90, 
8436.91 
8436.99 

2821

442    Machine-tools and parts and 
accessories thereof 

েমিশন টুলস eবং  iহার aংশ eবং 
আনুষাি ক য ািদ 

  

  4421  Machine-tools for working 
metal; machine-tools for 
working any material by laser 
or similar process 

ধাতুর কােজ বহৃত েমিশন টুলস; আেলাক 
রি  aথবা aনুরুপ ি য়ার েয েকান  
ৈতিরর েমিশন টুলস 

  

   44211 Machine-tools for working 
any material by removal of 
material, by laser or other 
light or photon beam, ultra-
sonic, electro-discharge, 
electro-chemical, electron 
beam, ionic beam or plasma 
arc processes 

আেলাক রি  aথবা a া  আেলাক aথবা 
েফাটন বীম (photon beam) eর 
মা েম আ া েসািনক,তিড়ৎমু  করা 
(electro-discharge),তিড়ৎ 
রসায়ন (electro-chemi-
cal),iেলক ন বীম, ionic beam, 
aথবা র রস ি য়া করেণর aপসারন 
েযা  সকল কার ে র কােজ বহৃত 
েমিশন টুলস 

8456 2822

   44212 Machining centres, unit 
construction machines (single 
station) and multi-station 

ধাতুর কােজ েমিশন িনম র্ােণ েমিশন (eকক 
aব ান) aথবা িবিভ  জায়গায় ানা র 

8457 2822
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transfer machines, for 
working metal 

েযা  েমিশন 

   44213 Lathes for removing metal aপসারন েযা  ধাতুর ৈতরী েলদ 8458 2822

   44214 Machine-tools for drilling, 
boring or milling metal 

ধাতু িছ  করার বা গতর্ করার aথবা ধাতু 
েপষণ করার েমিশন 

8459.10-
69 

2822

   44215 Machine-tools for threading 
or tapping by removing metal, 
except lathes and way-type 
unit head machines 

aপসারন েযা  ধাতুর ৈতরী েসলাi aথবা 
িছ  করণ যে র েমিশন টুলস (েলদ eবং 
ঐরুপ iuিনট েহড েমিশন িতত) 

8459.70 2822

   44216 Machine-tools for deburring, 
sharpening, grinding, honing, 
lapping, polishing or 
otherwise finishing metal, 
sintered metal carbides or 
cermets by means of grinding 
stones, abrasives or polishing 
products; machine-tools for 
planing, shaping, slotting, 
broaching, gear cutting, gear 
grinding or gear finishing, 
sawing, cutting-off and other 
machine-tools working by 
removing metal, sintered 
metal carbides or cermets 
n.e.c. 

Deburring, ধারােলা করন, েপষণ, 
শান িদবার পাথর, ভজ করা, জড়ােনা, 
পািলশ করা aথবা a  কাের ৈতির করা 
ধাতু, ধাতুর কাব র্াiড  (Carbide), পাথর 
গুড়া করেনর মা েম Cerments করা, 
ঘষ র্ন eবং পািলশ করা  uৎপাদেনর 
েমিশন টুলস; সমান বা মসৃন করা, িছ  করা, 
Broaching করা, গীয়ার কাটা, গীয়ার 
াiি ং aথবা গীয়ার িফিনিসং করা, কাঠ 
েচরাi করা, aপসারণ েযা  ধাতু কাটা eবং 
ধাতুর কাজ করার, a  ে নীভূ  হয় নাi 
eমন Carbide aথবা সারেম  
(Cerment) Sintere করার েমিশন 
টুলস 

8460, 
8461 

2822

   44217 Machine-tools for working 
metal by forging, hammering 
or die-stamping; machine-
tools for working metal by 
bending, folding, 
straightening, flattening, 
shearing, punching or 
notching; other presses for 
working metal or metal 
carbides 

ধাতু িপটাiয়া আকার গঠন aথবা ছ চ ৈতরীর 
েমিশন টুলস; ধাতু ব কা করা, ভজ করা, 
েসাজাকরা, েচ া করা, বড় ক িচর ারা 
কাটা, িছ  করা বা খ জ কাটা বা সংকীন র্ পথ 
সৃি  করার েমিশন টুলস; ধাতু aথবা ধাতব 
কাব র্াiড eর কাজ করার েমিশনটুলস 

8462 2822

   44218 Machine-tools n.e.c. for 
working metal, sintered metal 
carbides or cermets, without 
removing material 

a  ে নীভূ  হয় নাi eমন ধাতুর কাজ 
(sintered metal carbides), 
aনড় ধাতব কাব র্াiড aথবা সারেম স 
(Cerment) করার েমিশন টুল 

8463 2822

  4422  Machine-tools for working 
stone, ceramics and the like, 
and for working wood, bone, 
hard plastics and the like; 
presses for the manufacture 
of particle board and the like 

পাথর, িসরািমক aথবা aনুরুপ ে র কাজ, 
eবং কাঠ, হাড়, শ  াি ক aনুরুপ ে র 
কাজ, পািট র্েকল েবাড র্ ৈতরীর জ  
(presses) েমিশন টুলস 

  

   44221 Machine-tools for working 
stone, ceramics, concrete, 
asbestos-cement or like 
mineral materials or for cold 
working glass 

পাথর, িসরািমক eবং কংি েটর কাজ 
করার aদায র্ আঁশ যু  খিনজ পদােথ র্র ারা 
িসেম  uৎপাদেনর aথবা aনুরুপ খিনজ 
ে র কাজ করার েকা  oয়ািকং (cold 

working) ক চ uৎপাদেনর েমিশন 

8464 2822

   44222 Machine-tools for working 
wood, cork, bone, hard rubber, 
hard plastics or similar hard 
materials; presses for the 
manufacture of particle 
board or fibre building board 
of wood or other ligneous 
materials and other 
machinery for treating wood 
or cork 

কাঠ, ককর্, হাড়, শ  রাবার, শ  াি ক 
aথবা eরূপ শ  ব রকাজ করার েমিশন 
টুলস; পািট র্েকল েবাড র্ aথবা ত  বা সূ  সু  
িনিম র্ত েবাড র্ (presses) কাঠ aথবা 
a া  ligneous  eবং 
treating wood aথবা ককর্ ৈতরীর 
য পািত 

8465, 
8479.30 

2822

  4423  Tools for working in the hand, হ  বহৃত শি  চািলত য    
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powered 

   44231 Tools for working in the hand, 
pneumatic, hydraulic or with 
self-contained non-electric 
motor 

হ  বহৃত বায়বীয়, জলীয় aথবা য়ংি য় 
self-contained aৈবদুয্িতক মটর  

8467.11, 
.19, .81, 

.89 

2818

   44232 Electromechanical tools for 
working in the hand, with self-
contained electric motor 

হ চািলত য়ংি য় (self-
contained )ৈবদুয্িতক মটর 

8467.21, 
.22, .29 

2818

  4424  Machinery and apparatus for 
soldering, brazing or welding; 
gas-operated surface 
tempering machines and 
appliances; electric machines 
and apparatus for hot 
spraying of metals or sintered 
metal carbides 

েমশীনাির য পািত eবং য পািতর aংশ 
eবং েকান িবেশষ uে ে  বহৃত য পািত 
- েযমন েজাড়া েদoয়া aথবা দ া o িপতল 
ারা ঝালাi করার  াস চািলত ধাতুর 
য পািত; ধাতু aথবা sintered ধাতব 
কয়লা ে  করার uে ে  বহৃত য পািত 

  

   44241 Electrical machinery and 
apparatus for soldering, 
brazing or welding; electric 
machines and apparatus for 
hot spraying of metals or 
sintered metal carbides 

ৈবদুয্িতক েমিশনারী o য পািত যা েজাড়া 
েদoয়া, ঝালাi েদoয়া eবং িবিশষ uে ে  
বহৃত ধাতব কয়লা ে  করার ধাতব 

য পািত 

8515.11-
.80 

2790

   44242 Non-electrical machinery and 
apparatus for soldering, 
brazing or welding; gas-
operated surface tempering 
machines and appliances 

aৈবদুয্িতক েমিশনারী eবং য পািত যা 
েজাড়া েদoয়া, ঝালাi করা eবং াস 
চািলত ধাতু শ  করার কােজ বহৃত হয় 

8468.10-
.80 

2819

  4425  Tool holders; parts and 
accessories for the goods of 
classes 4421 to 4424 

য পািতর েহা ার, ে নী 4421-4424 
e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ eবং আনুষি ক 

  

   44251 Tool holders, self-opening 
dieheads, work holders, 
dividing heads and other 
special attachments for 
machine-tools; tool-holders 
for any type of tool for 
working in the hand; other 
parts and accessories for the 
goods of class 4421 

য পািতর েহা ার (Holder), আপনা-
আপিন খুেল যাoয়ার ডাiেহড 
(Diehead), oয়াকর্ েহা ার, িডভাiিডং 
েহড eবং a া  আটকাiয়া রাখার িবেশষ 
েমিশন টুল; সকল কার হ চািলত যে র 
েহা ার; ে নী 5532 e বিন র্ত  সমূেহর 
a া  aংশ eবং আনুষি ক 

8466.10-
.30, .93, 

.94 

2822

   44252 Parts and accessories for the 
goods of subclass 44221; 
parts and accessories of 
machine tools for working 
wood, bone, hard plastics and 
the like 

uপে নী 55332 e বিন র্ত  সমূেহর aংশ 
eবং আনুষি ক 

8466.91, . 
92 

2822

   44253 Parts for the goods of 
subclasses 44231 and 44232 

uপে নী 44231 eবং 44232 e 
বিণ র্ত  সমূেহর aংশ 

8467.91, 
.92, .99 

2818

   44255 Parts for the goods of 
subclass 44241 

uপে নী 44241 e বিণ র্ত ে র aংশ 8515.90 2790

   44256 Parts for the goods of 
subclass 44242 

uপে নী 44242 e বিণ র্ত ে র aংশ 2468.90 2819

443    Machinery for metallurgy and 
parts thereof 

ধাতু গলাiয়া িবিভ  রুপ দান কারী েমিশন 
eবং uহার aংশ 

  

  4431 44310 Converters, ladles, ingot 
moulds and casting machines, 
of a kind used in metallurgy 
or in metal foundries; metal-
rolling mills 

ধাতু গলােনার কারখানা aথবা ঢালাi 
কারখানায় বহৃত কনভর্াটার, বড় হাতা বা 
চামচ, ধাতুর িপ  ৈতরীর ছ চ eবং ঢালাi 
করার েমিশন; ধাতুর েরািলং িমল 

8454.10-
.30 

8455.10 

2823

  4432 44320 Parts for the goods of 
subclass 44310 (including 

 uপে নী 44310 e বিণ র্ত  সমূেহর  8454.90 2823
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rolls for rolling mills) aংশ (েরািলং িমেলর েরাল (Rolls) সহ) 8455.30, 
.90 

444    Machinery for mining, 
quarrying and construction, 
and parts thereof 

 খিনজ পদাথ র্ uে ালন, পাথর সং হ eবং 
িনম র্াণ কােজ বহৃত েমিশন eবং uহােদর 
aংশ 

  

  4441  Continuous-action elevators 
and conveyors, for goods or 
materials, specially designed 
for underground use; coal or 
rock cutters and tunnelling 
machinery; other boring and 
sinking machinery 

মািটর নীেচ বহােরর জ  িবেশষ ভােব 
িডজাiন করা সাব র্ িনক কায র্কর মালামাল 
uে ালন eবং বহন কারী  য ; কয়লা aথবা 
িশলা কাটার য  eবং সুর  কাটার 
য পািত; a া  িছ  করা eবং খনন করার 
য  

  

   44411 Continuous-action elevators 
and conveyors, for goods or 
materials, specially designed 
for underground use 

মািটর নীেচ বহােরর জ  িবেশষ ভােব 
িডজাiন করা সাব র্ িনক কায র্কর  eবং 
িজিনসপ  uে ালন eবং বহনকারী য  

8428.31 2824

   44412 Coal or rock cutters and 
tunnelling machinery; other 
boring and sinking machinery

কয়লা aথবা িশলা কাটার য , সুর  কাটার 
য , a া  িছ  করা eবং খনন করার য  

8430.31-
.49 

2824

  4442  Other moving, grading, 
levelling, scraping, 
excavating, tamping, 
compacting or extracting 
machinery, self-propelled, for 
earth, minerals or ores 
(including bulldozers, 
mechanical shovels and road 
rollers) 

খিনজ  aথবা oর (ore) uে ালেনর 
জ  চলনশীল, মােনর ম aনুসাের 
সাজােনা, সমান করা টুকেরা বা খ  করা, 
খনন করা, খিনর aভয্ ের কাজ করা, 
দৃঢ়ভােব eকে  সংযু  করা aথবা  িন াশন 
বা uৎপাদন করা eবং য়ংি য় ভােব 
স ুেখ আগাiয়া যাoয়ার েমিশনাির য পািত 
(বুলডজার, যাি ক েসােভল eবং েরাড় 
েরালার সহ) 

  

   44421 Bulldozers and angledozers, 
self-propelled 

য়ংি য় ভােব স ুেখ a সর হiেত পাের 
(self-propelled) eমন বুলডজার 
eবং eয্াংেলাডজার 

8429.11.1
9 

2824

   44422 Graders and levellers, self-
propelled 

য়ংি য় ভােব a সর ম মােনর ম 
aনুসাের (self-propelled) সাজােনা 
eবং সমতল করার য  

2429.20 2824

   44423 Scrapers, self-propelled য়ংি য় ভােব a সর ম (self-
propelled) টুকরা বা খ  করার য  

2429.30 2824

   44424 Tamping machines and road 
rollers, self-propelled 

য়ংি য় ভােব a সর ম (self-
propelled) াি ং েমিশন eবং েরাড 
েরালার 

2429.40 2824

   44425 Front-end shovel loaders, self-
propelled 

য়ংি য় ভােব a সর ম সামেন (self-
propelled) eবং িপছেন েসােভল যু  
েবাঝাiকরণ য  

2829.51 2824

   44426 Mechanical shovels, 
excavators and shovel 
loaders, self-propelled, with a 
360-degree revolving 
superstructure, except front-
end shovel loaders 

য়ংি য় ভােব a সর ম িভতের uপের 
(self-propelled) গাথুিঁন সহ 471 
িড ী আবতর্নশীল যাি ক েসােভল, খননয  
eবং েসােভলযু  েবাঝাiকারী য  (সামেন - 
িপছেন েসােভল যু  েবাঝাiকারী য ) 

2429.52 2424

   44427 Mechanical shovels, 
excavators and shovel 
loaders, except front-end 
shovel loaders and machinery 
with a 360-degree revolving 
superstructure; moving, 
grading, levelling, scraping, 
excavating, tamping, 
compacting, extracting or 
boring machinery n.e.c., self-

 471 িড ী aবতর্নশীল (revolving 
superstructure) খিনজ  aথবা 
oর (ore) uে ালেনর জ  গিতশীল, 
মােনর ম aনুসাের সাজােনা, সমান করা, 
খনন করা, ভা া বা টুকরা করা, খিনর কাজ 
করা, খিনজ  eকে  দৃঢ় ভােব সংযু  
করা, িন াশন করা aথবা বলপূব র্ক uৎপাদন 
করা aথবা িছ  করার য  যাহা a  
ে নীভূ  হয় নাi 

2429.59 
8430.50 

2824
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propelled, for earth, minerals 
or ores 

   44428 Dumpers designed for off-
highway use 

দুরবত  রাজপেথ আবজর্না বহন করার জ  
িনিম র্ত ডা ার (Dumper) 

8704.10 2824

   44429 Bulldozer or angledozer 
blades 

বুলডজার eবং eয্াংেলডজােরর ফলক 
(Blade) 

8431.42 2824

  4443 44430 Pile-drivers and pile-
extractors; snow-ploughs and 
snow-blowers; other moving, 
grading, levelling, scraping, 
excavating, tamping, 
compacting, extracting or 
boring machinery, not self-
propelled, for earth, minerals 
or ores; machinery n.e.c. for 
public works, building or the 
like 

সাম ী পাকার বা রাশীকৃত করা, 
িন াশন বা সরাiয়া েনoয়ার য ; তুষার 
কাটা eবং তুষার পাত করার য ; য়ংি য় 
ভােব সামেন a সর ম নয় (not self-
propelled), খিনজ  uে ালেনর 
জ  o নয়, আবার a  ে নী ভূ o হয় 
নাi eমন গিতশীল সমান করা, ভা া বা 
টুকরা করা, খনন করা, Tamping, 
সাম ী eকে  দৃঢ় রুেপ সংযু  করা, 

িন াশন aথবা uৎপাদন করা, aথবা িছ  বা 
গতর্ করার য  যাহা সাধারন জনগন বহার 
কের eবং িবি ং িনম র্াণ aথবা aনুরুপ 
িনম র্াণ কােজ বহৃত হয় 

 8430.10, 
.20, .61, 

.69, 
8479.10 

2824

  4444 44440 Machinery for sorting, 
screening, separating, 
washing, crushing, grinding, 
mixing or kneading earth, 
stone, ores or other mineral 
substances, in solid form; 
machinery for agglomerating, 
shaping or moulding solid 
mineral fuels, ceramic paste, 
unhardened cements, 
plastering materials or other 
mineral products in powder 
or paste form; machines for 
forming foundry moulds of 
sand 

বাছাiকরা, চালুনী, থক করা, েধৗত করা, 
ভা া, েপষণ করা, মািট, পাথর, oর (ore) 
aথবা a া  খিনজ  eকে  িম ণ করা 
aথবা মাখা o ঠাসার মা েম শ  করার 
য পািত; িপ  করা, আকার দান aথবা ছ েচ 
েঢেল খিনজ ালানী uৎপাদন, মৃৎ িশে র 
আঠা, নরম িসেম , া ার করা  aথবা 
a  খিনজ পাuডার eবং আঠা uৎপাদন 
করার য পািত; বালু ারা ঢালাi কারখানার 
ছ চ ৈতরীর েমিশন 

8474.10-
.80 

2824

  4446  Parts for the goods of classes 
4441 to 4444 

ে নী 4441-4444 e বিণ র্ত  
সমূেহর aংশ 

  

   44461 Parts n.e.c. of boring or 
sinking machinery and of 
derricks, cranes, mobile 
lifting frames, straddle 
carriers and works trucks 
fitted with a crane; parts 
n.e.c. of moving, grading, 
levelling, scraping, 
excavating, tamping, 
compacting, extracting or 
boring machinery for earth, 
minerals or ores; parts of pile-
drivers and pile-extractors; 
parts of snow-ploughs and 
snow-blowers 

a  ে নী ভূ  হয় নাi eমন িছ  বা গতর্ 
করা বা খনন করার েমিশনাির eবং ভার 
তুিলবার িবেশষ য  (Derrick), ে ন 
গিতশীল uে ালন যে র কাঠােমা 
(Frame), Straddle Carrier, 
eবং ে ন সংযু  ােকর aংশ; খিনজ  
aথবা oর (ore) সং েহর জ  a  
েশনীভূ  হয় নাi eমন গিতশীল, মােনর 
ম aনুসাের সাজােনা সমান করা, ভা া বা 

টুকরা করা, খনন করা, Tamping,  
সাম ী eকে  দৃঢরুেপ সংযু  করা, িন াশন, 
uৎপাটন করা aথবা মািট িছ  বা গতর্ করার 
য পািতর aংশ, তুষার কাটা eবং তুষারমু  
করার যে র aংশ 

8431.43, 
.49 

2824

   44462 Parts for the goods of 
subclass 44440 

uপে নী 55551 e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ 8474.90 2824

445    Machinery for food, beverage 
and tobacco processing, and 
parts thereof 

খা , পানীয় eবং তামাক ি য়া করেনর 
য পািত eবং তােদর aংশ 

  

  4451  Machinery for the food, খা , পানীয় eবং তামাক িশে  বহৃত   
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beverage and tobacco 
industries 

য পািত 

   44511 Cream separators ীম/সর (Cream) থককারী য   8421.11 2825

   44513 Machinery used in the milling 
industry or for the working of 
cereals or dried leguminous 
vegetables other than farm-
type machinery 

খা  শ  aথবা শুকনা শাক-সবিজ েপষন 
বা চূণ র্ করার জ  বহৃত য পািত (খামাের 
বহৃত য পািত বােদ) 

8437.80 2825

   44515 Bakery ovens, non-electric; 
machinery for making hot 
drinks or for cooking or 
heating food, except domestic 
type machines 

েবকারীেত বহৃত aৈবদুয্িতক চুলা; গরম 
পানীয় ৈতরী (hot drinks) বা রা া 
aথবা খা  গরম করার েমিশন (বাসা 
বাড়ীেত বহার য পািত বােদ) 

8417.20, 
8419.81 

2825

   44516 Machinery n.e.c. for the 
industrial preparation or 
manufacture of food or drink 
(including fats or oils) 

a  ে নীভূ  হয় নাi eমন িশ  জাত 
 aথবা খা  eবং পানীয় uৎপাদন করার 

য পািত (চিব র্ eবং েতল সহ) 

8438.10-
.80 

8479.20 

2825

   44517 Machinery n.e.c. for 
processing tobacco 

a  ে নীভূ  হয় নাi eমন তামাক 
ি য়াকরণ য পািত 

8478.10 2825

   44518 Dryers for agricultural 
products 

কৃিষজাত  শুকােনার য  8419.31 2825

  4452  Parts for the goods of class 
4451 

ে নী 5562 e বিন র্ত  সমূেহর aংশ   

   44522 Parts of machines for 
cleaning, sorting or grading 
seed, grain or dried 
leguminous vegetables; parts 
n.e.c. for the goods of 
subclasses 44513 and 44516 

শ বীজ, শ  দানা aথবা শুকনা শাক-
সবিজ পির ার, বাছাi eবং মােনর ম 
aনুসাের সাজােনার য পািতর aংশ; 
uপে নী 55624 eবং 55627 e বিন র্ত  
সমূেহর aংশ (a:ে :নং) 

8437.90,  
8438.90 

2825

   44523 Parts n.e.c. of machinery for 
processing tobacco 

a  ে নীভূ  হয় নাi eমন তামাক 
ি য়াকরণ যে র aংশ 

8478.90 2825

446    Machinery for textile, apparel 
and leather production, and 
parts thereof 

ব , েপাষাক eবং চামড়া uৎপাদেনর 
য পািত eবং eেদর আনুষি ক  

  

  4461  Machinery for preparing, 
spinning, weaving and 
knitting textiles 

বে র সুতা কাটা, বুনন eবং স ন র্করণ 
য পািত 

  

   44611 Machines for extruding, 
drawing, texturing or cutting 
man-made textile materials; 
machines for preparing 
textile fibres or producing 
textile yarns; textile reeling 
or winding machines and 
machines for preparing 
textile yarns for use on 
machines for weaving, 
knitting and the like 

মানব ৈতরী কাপ র্াস বা পশমী ব  েঠিলয়া 
বািহর করা টানা (extruding), েবানা 
aথবা কাটার েমিশন; কাপ র্াস বা পশমী 
বে র সুতা ত করা aথবা সুতা পাকােনা, 
ব  গুটােনা aথবা জড়ােনার eবং েমিশেন 
বুনেনর জ  পাকােনা সুতা uৎপাদন েমিশন 

8444, 
8445 

2826

   44612 Weaving machines (looms) বয়ন িশে র য  (তত) 8446 2826

   44613 Knitting machines, stitch-
bonding machines, machines 
for making gimped yarn, tulle, 
lace, embroidery, trimmings, 
braid or net and machines for 
tufting 

বুনন করার য , েসলাiেয়র ব নী ৈতরীর 
য , দিড় বা তাের সংেগ পাকােনা েরশমী 
সুতা uৎপাদন করার েমিশন, েরশেমর সূ  
জাল বা েলষ, সু র সুচীকরণ ব , পিরপািট 
বরণ বা সাজােনা বা ব  ভূষণ ৈতরী, েখাপা 
aথবা জাল eবং েগাছা ৈতরীর য পািত 

8447 2826

   44614 Auxiliary machinery for use 
with machines for textile 
extruding, preparing, 

ব  েঠিলয়া বািহর করা, স ন র্ করন, সুতা 
কাটা, বুনন কােজ বহৃত য পািতর 

8448.11, 
.19 

2826
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spinning, weaving, knitting or 
the like 

সাহা কারী য পািত 

  4462  Other machinery for textile 
and apparel production 
(including sewing machines) 

a া  ব  eবং েপাষাক uৎপাদেনর 
য পািত, েসলাi েমিশন সহ 

  

   44621 Sewing machines, except 
book sewing machines and 
household sewing machines 

েসলাi েমিশন (পু ক েসলাi করার eবং 
বাসায় বহৃত েসলাi েমিশন বােদ) 

8452.21, 
.29 

2826

   44622 Laundry-type washing 
machines, each of a dry linen 
capacity exceeding 10 kg; dry-
cleaning machines; drying 
machines for textile fabrics or 
articles, each of a dry linen 
capacity exceeding 10 kg 

েধাপাখানায় বহােরর জ  েধৗত করার 
েমিশন, ব  শুকােনর ধারন মতা 21 
েকিজর েবশী; পািন বহার না কিরয়া 
কাপড় পির ার করার য , বুননকৃত কাপড় 
aথবা  সাম ী শুকােনার েমিশন, ব  
শুকােনর েমিশন যার ধারন মতা 21 
েকিজর েবশী 

8450.20 
8451.10, 

.29 

2826

   44629 Other machinery for textile 
and apparel production n.e.c. 

a া  ব  eবং েপাষাক ৈতরীর য পািত 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন  

8443.19, 
8449 

8451.30-
.80 

2826

  4463 44630 Machinery for preparing, 
tanning or working hides, 
skins or leather or for making 
or repairing footwear or 
other articles of hides, skins 
or leather, other than sewing 
machines 

পশুর ছাড়ােনা চামড়া aথবা চামড়া সদৃ  
 তকরন,পির ারকরন, পাকাকরণ, 

চামড়া বা চামড়া সদৃ  ে র জুতা ৈতরী 
eবং েমরামত করার য পািত (েসলাi 
েমিশন বােদ) 

8453.10-
.80 

2826

  4464 44640 Parts for the goods of class 
4461; parts for the goods of 
subclass 44621 (includ-ing 
sewing machine needles and 
furniture, bases and covers 
for sewing machines); parts 
for the goods of subclass 
44622; parts for the goods of 
subclass 44629, except parts 
of machinery for the 
manufacture or finishing of 
felt or nonwovens and blocks 
for making hats; parts for the 
goods of subclass 44630; 
parts of household or laundry-
type washing machines and 
textile drying machines, each 
of a dry linen capa-city not 
exceeding 10 kg 

ে নী 4461 e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ; 
uপ ে নী 44621 e বিণত  সমূেহর 
aংশ (েসলাi েমিশন, েসলাi েমিশেনর সূচঁ 
eবং আসবাব eবং আ াদন সহ); uপে নী 
55733 বিণ র্ত  সমূেহর aংশ; uপে নী 
5573৯ e বিণ র্ত  সমূেহর aংশ (ব  
uৎপাদন aথবা টুিপ ৈতরী করার ক বােদ); 
uপে নী 55741 e বিণ র্ত  সমূেহর 
aংশ; গৃেহ বহৃত aথবা েধাপায় কাপড় 
েধৗত করা eবং রং করার েমিশন যার ধারণ 
মতা 21 েকিজর েবশী নয় 

8448.20-
.59 

8450.90 
8451.90 

8452.30-
.90 

8453.90 

2828

447    Weapons and ammunition and 
parts thereof 

a  eবং েগালাবারুদ eবং তার খুচরাংশ   

  4471 44710 Tanks and other armoured 
fighting vehicles, motorized, 
and parts thereof 

াংক eবং a া  যুে র জ  a  যু  
স েজায়া গািড় eবং তার aংশ 

 8710 3040

  4472 44720 Military weapons, other than 
revolvers, pistols and swords 
and the like 

সামিরক যু া  (িরভালবার, িপ ল, তরবাির 
eবং aনুরুপ a  িতত) 

9301 2520

  4473 44730 Revolvers, pistols, other 
firearms and similar devices; 
other arms 

িরভালবার, িপ ল, a া  গুিল করার a  
eবং aনুরুপ a ; a া  a   

9302-
9304 

2520

  4474 44740 Bombs, grenades, torpedoes, 
mines, missiles and similar 
munitions of war and parts 
thereof; cartridges and other 
ammunition and projectiles 

েবামা, হাত েবামা, টেপ র্েডা, মাiন, ে পনা  
eবং aনুরুপ যুে র uপকরণ eবং তােদর 
aংশ, েগালা o কািট র্জ খাপ সহ 

9306 2520
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and parts thereof, including 
shot and cartridge wads 

  4475 44750 Swords, cutlasses, bayonets, 
lances and similar arms and 
parts thereof and scabbards 
and sheaths therefore 

তরবাির, eকিদেক ধারােলা ব কা তরবাির 
(bayonets), ব ম eবং aনুরুপ a  
eবং তােদর aংশ eবং scabbards  
রাখার েকাষ বা খাপ 

9307 2593

  4476 44760 Parts of military weapons and 
other arms 

সামিরক যু া  eবং a া  aে র aংশ 9305 2520

448    Domestic appliances and 
parts thereof 

গৃেহ বহৃত য পািত eবং তােদর aংশ   

  4481  Domestic electric appliances; 
non-electric refrigerators and 
clothes drying machines 

গৃেহ বহােরর জ  ৈবদুয্িতক য পািত; 
aৈবদুয্িতক েরি জােরটর eবং কাপড় 
শুকােনার েমিশন 

  

   44811 Refrigerators and freezers, 
household type, electric or 
non-electric 

খানার বহার uপেযাগী, ৈবদুয্িতক aথবা 
aৈবদুয্িতক িহমায়ন eবং 
Refrigerators য  

 8418.10 -
.40 

2750

   44812 Dishwashing machines and 
clothes or linen washing or 
drying machines, household 
type, electric or non-electric 

খানায় বহােরর জ  থালা বাসন পির ার 
করা, কাপড় aথবা ৈবদুয্িতক o aৈবদুয্িতক 
েমিশন eবং শুকােনার েমিশন 

8422.11 
8450.11-

.19 
8451.21 

2750

   44813 Electric blankets ৈবদুয্িতক ক ল 6301.10 2750

   44814 Household sewing machines গৃেহ বহােরর জ  েসলাi েমিশন 8452.10 2826

   44815 Fans and ventilating or 
recycling hoods of the 
domestic type 

গৃেহ বহাের জ  ফয্ান, aথবা 
ventilating or recycling 
hoods  

8414.51, 
.60 

2750

   44816 Other small electric domestic 
appliances (including vacuum 
cleaners, kitchen waste 
disposers, food mixers, 
shavers, hair dryers, 
smoothing irons, coffee 
makers and toasters) 

গৃেহ বহােরর জ  a া  ৈবদুয্িতক 
য পািত (বা  িনেরাধক, রা াঘেরর 
আবজর্না মু  করা, খা  িমি ত করা, (েসভ 
করা, চুল শুকােনা করা, কিফ ৈতরী eবং 
েটা  ৈতরীর য পািত সহ) 

8508.11 
8509.40-

.80 
8510.10, 

.20, .30 
8516.31-

.40, .71-79 

2750

   44817 Electric instantaneous or 
storage water heaters and 
immersion heaters; electric 
space heating apparatus and 
soil heating apparatus; ovens; 
cookers, cooking plates, 
boiling rings, grillers and 
roasters 

পািন গরম রাখার eবং েগাসল করার জ  
ৈবদুয্িতক িহটার; জায়গা (space) eবং 
মািট (soil) গরম করার ৈবদুয্িতক 
য পািত; চুলা, কুকার, কুিকং ে ট, বয়লার 
িরং, ীলার eবং েরা ার  

8516.10-
.29, 50, 60 

2750

   44818 Electric heating resistors, 
except of carbon 

িবদুয্ৎ বাহ েরাধকারী য  (কাব র্ন তীত) 8516.80 2750

  4482  Domestic cooking and heating 
equipment, non-electric 

গৃহ ালীেত রা ার কােজ eবং গরম করা 
aৈবদুয্িতক য পািত 

  

   44821 Cooking appliances and plate 
warmers, non-electric, 
domestic, of iron or steel 

েলাহা aথবা i ােতর ৈতরী রা া eবং 
গরম করার জ  aৈবদুয্িতক য পািত 

7321.11-
.19 

2750

   44822 Stoves, grates, braziers and 
similar non-electric domestic 
appliances (other than 
cooking appliances and plate 
warmers) of iron or steel 

েলৗহা aথবা i াত িনিম র্ত ে াভ, কয়লা 
রাখার ঝজির জল  a ার রািখবার পা  
eবং aনুরূপ aৈবদুয্িতক গৃহ ালীর য পািত 
(রা া করার য পািত eবং বাসন গরম করার 
য পািত বােদ) 

7321.81- 
.89 

2750
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   44823 Radiators for central heating, 
not electrically heated, of iron 
or steel 

েলাহা aথবা i ােতর ৈতরী ঘর গরম করার 
তাপ স ালনকারী য পািত 

7322.11, 
.19 

2512

   44824 Air heaters and hot air 
distributors, not electrically 
heated, incorporating a 
motor-driven fan or blower, of 
iron or steel 

েলৗহ eবং i ােতর ৈতরী aৈবদুয্িতক 
বাতাস গরম করার eবং গরম বাতাস ব ন 
করার য  o  মটর চািলত ফয্ান aথবা 
বাতাস বািহত করার য  

7322.90 2750

   44825 Central heating boilers, for 
producing hot water or low 
pressure steam 

পািন গরম করার eবং বা ীয় িন চার 
সৃি র জ  েক ীয় তাপ দানকারী বয়লার 

 8403.10 2512

   44826 Water heaters, instantaneous 
or storage, non-electric 

aতয্  ত পািন গরম করার eবং গরম 
রাখার িহটার - aৈবদুয্িতক 

8419.11, 
.19 

2750

  4483  Parts for the goods of classes 
4481 and 4482 (except 
subclass 44814) 

ে ণী 4481 eবং 4482 e বিণ র্ত  
সমূেহর aংশ (uপে ণী 44184 e বিণ র্ত 

 সমূহ বােদ) 

  

   44831 Parts of the following 
appliances: .domestic 
appliances, shavers and 
hairclippers, with self-
contained electric motor; 
electric instantaneous or 
storage water heaters, 
immersion heaters, space 
heating apparatus and soil 
heating apparatus; electro-
thermic hair-dressing 
apparatus and hand dryers; 
electric smoothing irons; 
other electro-thermic 
appliances of a kind used for 
domestic purposes 

িন  বিণ র্ত য পিত সমূেহর aংশ; 
(electro-thermic) গৃহ ালী  
য পািত, দ িড় কামান eবং চুল কাটার য  
( য়ংি য় ৈবদুয্িতক মটরসহ), aতয্  ত 
পািন গরম করার aথবা গরম রাখার 
ৈবদুয্িতক িহটার, েগাসল করার িহটার 
জায়গা eবং মািট গরম করার য পািত, 
ৈবদুয্িতক চুল কাটার eবং চুল শুকােনার 
েমিশন, কাপড় i ী করার ৈবদুয্িতক 
আয়রণ, গৃহ ালীর কােজ বহােরর জ  
(electro-thermic) য পািত 

8508.70, 
8509.90 
8510.90, 
8516.90 

2750

   44832 Parts of stoves, ranges, 
grates, cookers, barbecues, 
braziers, gas-rings, plate-
warmers and similar non-
electric domestic appliances, 
of iron or steel 

েলৗহ eবং i ােতর ৈতরী ে াভ, েরে স 
কয়লা রাখার ঝজাির, কুকার 
(barbecues), জল  a ার রাখার 
পা , াস িরং, বাসন গরম করার য  eবং 
aনুরূপ গৃহ ালীর কােজ বহায র্ য পািতর 
aংশ; ফুট  পািন aেপ া aিধক u  
করার oয়াটার বয়লার 

7321.90 2750

   44833 Parts of central heating 
boilers for producing hot 
water or low pressure steam 

েক ীয় তাপ দানকারী বয়লােরর য াংশ, 
পািন গরম eবং েলা ীম েমিশনসমূহ  

 8403.90 2512

449    Other special-purpose 
machinery and parts thereof 

a া  িবেশষ uে ে র বহািরক 
েমিশনািরজ eবং য াংশ 

  

  4491  Other special-purpose 
machinery 

a া  িবেশষ uে  েয়াজনীয় য ািদ   

   44911 Centrifugal clothes driers েসি ফুগাল কাপেড়র ডা্রয়ার (কাপড় 
শুকােনা) য াপািত 

 8421.12 2826

   44912 Dryers for wood, paper pulp, 
paper or paperboard and for 
other materials except 
agriculture products 

কাঠ, কাগেজর ম , কাগজ aথবা েপপার o 
েপপার েবাড র্ শুকােনার কােজ ব ত 
েমিশন(কৃিষজাত  তীত)  

 8419.32, 
.39 

2829

   44913 Machinery for making pulp of 
fibrous cellulosic material or 
for making or finishing paper 
or paperboard; machinery 
(except bookbinding 
machinery) for making up 
paper pulp, paper or 

কাগজ ৈতরীর ম , aথবা েপপার o েপপার 
েবাড র্ িফিনিশং করার কােজ ব ত েমিশন 
(বi বাধাi তীত) 
  

 8439.10 -
.30, 

8441.10 - 
.80 

2829



196 

 

Group Class Sub-class Description English Description Bangla Corresponding
HS-  

2007 
BSIC-
2009 

paperboard 

   44914 Bookbinding machinery; 
machinery for type-setting 
and the like; printing 
machinery and machines for 
uses ancillary to printing 
(except office type sheet-fed 
offset printing machinery) 

বi ব ধাi েমিশন, মু া র সংেযাজন eবং 
ছাপার কােজর েমিশন eবং ি ােরর 
সহায়ক েমিশনসমূহ (aিফেসর কােজ 
বহৃত aফেসট েমিসন তীত) 

 8440.10, 
8442.30, 
8443.11, 
.13 - .17, 

.19* 

2829

   44915 Machinery n.e.c. for working 
rubber or plastics or for the 
manufacture of products 
from these materials 

a  ে ণী িব াস বা ে ণীভূ  হয় নাi 
eমন রাবার,  াি ক aথবা ei জাতীয় 
িজিনষ ারা ৈতরী কিরবার য পািত 

 8447.10 - 
.80 

2829

   44916 Moulding boxes for metal 
foundry; mould bases; 
moulding patterns; moulds 
for metal (except ingot 
moulds), metal carbides, glass, 
mineral materials, rubber or 
plastics 

ছ েচ ৈতরী ধাতব ঢালাi বা , ছ েচর নমূনা, 
ধাতব ছ চ, ধাতব িমি ত (except 
ingot moulds), ক চ, খিণজ ধাতু, 
রাবার eবং াি ক ঢালাi সাম ী 

 8480 2593

   44917 Stand-alone photocopiers, 
printers and facsimile 
machines 

eকক ফেটাকিপয়ার, ি ার eবং aিবকল 
নকল বা ফয্ািসমাiল েমিশন  

 8443.32*, 
.39 

2817

   44918 Machines and apparatus of a 
kind used solely or principally 
for the manufacture of 
semiconductor boules or 
wafers, semiconductor 
devices, electronic integrated 
circuits or flat panel displays 

েমিশন eবং  তার য াংশ যা  ধানত 
েসিমকনডাকটর বাuলস বা oেয়ফার 
uৎপাদন, েসিম কনডা র িডভাiস, 
iেল িনক আiিস বা ফাট ােনল 
িডসেপ স কােজ বহৃত হয় 

 8486.10 - 
.40 

2829

   44919 Special-purpose machinery 
n.e.c. (including machinery for 
isotopic separation, machines 
for assembling electric lamps 
in glass envelopes, machines 
for manufacturing glassware 
and rope making machines) 

িবেশষ uে ে  বহােরর জ  েমিশন 
েযমন-আiেসাটিপক েসপােরশন েমিশন, 
iেলকিটক া  াস iনেভলপ, দিড় eবং 
ক েচর িজিনসপ  eবং রিশ uৎপাদন েমিশন 

 8401.20, 
8475.10, 

.21, .29, 
8479.40 - 

.89, 
8508.19, 

.60 

2829

  4492  Parts n.e.c. for special-
purpose machinery 

a  ে ণী িব াস হয় নাi eমন িবেশষ 
য পািতসমূহ 

  

   44921 Parts for the goods of 
subclass 44913 

44913 সাব ােস uে িখত েমিশেনর 
য াংসমূহ 

 8439.91, 
99, 

8441.90 

2829

   44922 Parts for the goods of 
subclasses 44914, 44917 and 
45150 

 44914, 44917 eবং 45150 সাব 
ে ণীেত uে িখত যে র য াংশসমূহ  

 8440.90, 
8442.40, 

8443.91 - 
.99 

2817, 
2829

   44923 Parts for the goods of 
subclass 44918 

44918  eর সাব ােস uে িখত য াংশ  8486.90 2829

   44929 Parts for the goods of 
subclass 44915; other parts 
n.e.c. of special-purpose 
machinery 

44915 সাব াস, a া  য াংসমূহ যাহা 
a  ে ণীভূ  হয়িন  eমন যে র 
য াংশসমূহ  

 8475.90, 
8477.90, 
8479.90 

2829

Division 45     Office, accounting and 
computing machinery 

aিফস, িহসাব eবং কি uিটং েমিশনািরজ   

451    Office and accounting 
machinery, and parts and 
accessories thereof 

aিফস eবং িহসাব সং া  েমিশন eবং 
তােদর খুচরা য াংসমূহ 
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  4511 45110 Typewriters and word-
processing machines 

টাiপ েমিশন eবং oয়াড র্ েসিসং 
েমিশনািরজ 

 8469 2817

  4513 45130 Electronic calculators and 
pocket-size data recording, 
reproducing and displaying 
machines with calculating 
functions 

ৈবদুয্িতক কয্ালকুেলটর eবং  িহসাবকরণ 
ি য়াসহ পেকট সাiেজর ডাটা ধারণ, ি য়া 
o দশ র্ন েমিশন 

 8470.10 -
.29 

2817

  4514  Accounting machines, cash 
registers, automated teller 
machines, postage-franking 
machines, ticket-issuing 
machines and similar 
machines, incorporating a 
calculating device 

িহসাব য , কয্াশ েরিজ ার, য়ংি য় 
েটলার েমিশন, েপাে জ াংিকং েমিশন, 
িটেকট-বুিকং eবং a া  কয্ালকুেলটর 
সাদৃ  কয্ালকুেলটর িডভাiস স  
েমিশনসমূহ 

  

   45141 Accounting machines, cash 
registers, postage-franking 
machines, ticket-issuing 
machines and similar 
machines, incorporating a 
calculating device (except 
point-of-sale terminals, ATMs 
and similar machines) 

িহসাব য , কয্াশ েরিজ ার, েপাে জ 
াংিকং েমিশন, িটেকট-বুিকং eবং a া  
কয্ালকুেলটর সাদৃ  কয্ালকুেলটর িডভাiস 
সমবিলত (তেব পেয়  aব েসল েমিশন, 
ATM েমিশন তীত) 

 8470.30, 
.50*, .90 

2817

   45142 Point-of-sale terminals, ATMs 
and similar machines 

পেয়  aব েসল টারিমনাল o  ATM 
েমিশন eবং e জাতীয় েমিসন 

 8470.50*, 
8472.90* 

2620

  4515 45150 Office type sheet-fed printing 
machinery 

aিফস টাiপ িসট-িফড ছাপার েমিশনসমূহ  8443.12 2817

  4516 45160 Other office machines a া  aিফস েমিশন বা যে র পাট র্স  8472.10, 
.30, .90* 

2817

  4517 45170 Parts and accessories for the 
goods of subclasses 45110 
and 45130 (except covers, 
carrying cases and the like) 

a া  েমিশন বা য  যা সাব াস 
45110 eবং 45130 ে ণীভূ  
(কভার, পিরবহন েকস তীত) 

 8473.10, 
.21 

2817

  4518 45180 Parts and accessories for the 
goods of subclasses 45141, 
45142 and 45160 (except 
covers, carrying cases and the 
like) 

য াংশ eবং খুচরা য াংশ যাহা সাব াস 
45141, 45142 eবং 45160 েত 
uে িখত েমিশনসমূেহর জ  (কভার/ঢাকনা 
পিরবহন েকস বা খ চা বা ei জাতীয়  
তীত) 

 8473.29, 
.40 

2620, 
2817

452    Computing machinery and 
parts and accessories thereof 

য াংশ eবং খুচরা য াংশ যাহা সাব াস 
45110, 45130- েত uে িখত 
েমিশনসমূেহর জ  (কভার/ঢাকনা পিরবহন 
েকস বা খ চা বা ei জাতীয় েদখেত 
eমনগুেলা তীত) 

  

  4522  Portable automatic data 
processing machines 
weighing not more than 10 kg, 
such as laptops, notebooks 
and sub-notebooks 

বহনেযা  ডয্াটা েসিসং েমিসন (যার oজন 
21 েকিজর েবশী নয়), েযমন াপটপ, 
েনাটবুক eবং সাব েনাট বুক 

  

   45221 Portable automatic data 
processing machines 
weighing not more than 10 kg, 
such as laptop and notebook 
computers 

বহনেযা  ডয্াটা েসিসং েমিসন (যার oজন 
21 েকিজর েবশী নয়), েযমন াপটপ, 
েনাটবুক eবং সাব েনাট বুক 

8471.30*  2620

   45222 Personal digital assistants 
and similar computers 

PDA বা  পােস র্ানাল িডিজটাল eিসে  
eবং ei জাতীয় কি uটার 

 8471.30* 2620

  4523 45230 Automatic data processing 
machines, comprising in the 
same housing at least a 
central processing unit and 
an input and output unit, 

য়ং ীয় (Automatic) ডাটা েসিসং 
েমিশন, তুলনামূলক েস াল েসিসং iuিনট 
(িসিপiu) eবং iনপুট, আuটপুট iuিনটসহ 
যাহা eকi ােন aবি ত যিদo eকসংেগ 

 8471.41 2620
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whether or not combined aথবা eক সে  নেহ 

  4524 45240 Automatic data processing 
machines presented in the 
form of systems 

িসে ম aনুযায়ী য়ং ীয় 
(Automatic) ডাটা েসিসং েমিশন 

 8471.49 2620

  4525 45250 Other automatic data 
processing machines whether 
or not containing in the same 
housing one or two of the 
following types of units: 
storage units, input units, 
output units 

eকi ােন aবি ত a া  য়ং ীয় ডাটা 
েসিসং েমিশন যাহা eক বা eকািধক 
ধরেণর iuিনট আেছ, েযমন ে ােরজ 
iuিনট, iনপুট, আuটপুট iuিনটসমূহ 

 8471.50 2620

 4526   Input or output units, whether 
or not containing storage 
units in the same housing, 
except monitors or projectors 

iনপুট aথবা আuটপুট iuিনট যা eকi 
ােন ধারণ করা বা না করা মিনটর বা 
েজ র ছাড়া 

  

   45261 Input peripherals (keyboard, 
joystick, mouse etc.) 

iনপুট িদেত সাহা কারী  সাম ী েযমন- 
িকেবাড র্, জয়ি ক, মাuস iতয্ািদ 

 8471.60* 2620

   45262 Scanners (except combination 
of printer, scanner, copier 
and/or fax) 

য্ানার েমিশন (eকi সংেগ ি ার য্ানার 
eবং কিপয়ার eবং/বা ফয্া  তীত) 

 8471.60* 2620

   45263 Inkjet printers used with data 
processing machines 

iন‘কেজট (Inkjet) ি ার যাহা ডাটা 
েসিসং েমিশেনর সােথ ব ত হেয় থােক 

 8443.32* 2620

   45264 Laser printers used with data 
processing machines 

েলজার ি ার যাহা ডাটা েসিসং েমিশেনর 
সােথ ব ত হেয় থােক 

 8443.32* 2620

   45265 Other printers used with data 
processing machines 

a া  ি ার যাহা ডাটা েসিসং কােজ 
ব ত হেয় থােক 

 8443.32* 2620

   45266 Units performing two or more 
of the following functions: 
printing, scanning, copying, 
faxing 

েয সম  iuিনটগুিল  দুi  বা তেতািধক কায র্ 
স াদন কের েযমন- ি ি ং, য্ানার, কিপ, 
ফয্াি ং iতয্ািদ জাতীয় েমিশনগুিল 

 8443.31 2620

   45269 Other input or output 
peripheral devices 

a া  iনপুট বা আuটপুট মা ম  8471.60*, 
.90 

2620

  4527  Storage units ত  ধারেনর iuিনট   

   45271 Fixed media storage units িফ ড িমিডয়া ে ােরজ iuিনট  8471.70* 2620

   45272 Removable media storage 
units 

aপসারণেযা  (Removable) িমিডয়া 
ে ােরজ iuিনট 

 8471.70* 2620

  4528  Other units of automatic data 
processing machines n.e.c. 

a া  iuিনটসমূহ েযগুিল য়ং ীয় ডাটা 
েসিসং েমিশেনর সােথ ব ত হয় েযগুিল 

a  ে ণীভূ  হয়িন 

  

   45281 Sound, video, network and 
similar cards for automatic 
data processing machines 

সাu  , িভিডo, েনটoয়াকর্ eবং সাদৃ  কাড র্ 
যাহা য়ং ীয় ডাটা েসিসং েমিসেনর সােথ 
ব ত  হয় 

 8471.80*, 
8517.69* 

2610

   45289 Other units of automatic data 
processing machines 

a া  iuিনট যাহা য়ং ীয়ভােব ডাটা 
েসিসং েমিসেনর সােথ বহৃত 

 8471.80*, 
.90* 

2620

  4529 45290 Parts and accessories of 
computing machines 

কি uিটং েমিশেনর য  o খুচরা য াংশ  8473.30, 
.50 

2620

Division 46    Electrical machinery and 
apparatus 

ৈবদুয্িতক েমিশনারী o য পািত   

461    Electric motors, generators 
and transformers, and parts 
thereof 

ৈবদুয্িতক মটর, েজনােরটর, া ফরমার o 
uহােদর য াংশ 
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  4611  Electric motors, generators 
and the like 

ৈবদুয্িতক মটর, েজনােরটর eবং eকi 
জাতীয় য পািত 

  

   46111 Motors of an output not 
exceeding 37.5 W; other DC 
motors; DC generators 

েয সম  মটর eর আuটপুট 37.5 oয়াট 
eর aিধক নয়, a া  িডিস মটর, িডিস 
েজনােরটর 

 8501.10, 
.31 - .34 

2710

   46112 Universal AC/DC motors of an 
output exceeding 37.5 W; 
other AC motors; AC 
generators (alternators) 

সচরাচর eিস/িডিস েমাটর েযগুিলর 
আuটপুট 37.5 eর aিধক eবং a া  
eিস েমাটর, eিস েজনােরটর (পিরবতর্নীয়) 

 8501.20, 
.40 - .53, 
.61 - .64 

2710

   46113 Electric generating sets and 
rotary converters 

ৈবদুয্িতক েজনােরিটং েসট eবং ণ র্ায়মাণ 
কনভারটার 

 8502 2710

  4612  Electrical transformers, static 
converters and inductors 

ৈবদুয্িতক া ফরমার, য্ািটক কনভারটার 
eবং iনডাকটর 

  2710

   46121 Electrical transformers ৈবদুয্িতক য্া ফরমার  8504.21  - 
.34 

2710

   46122 Ballasts for discharge lamps 
or tubes; static converters; 
other inductors 

বািত বা িটuব লাiেটর জ  ােল ,  
য্ািটক কনভারটার, a া  iনডাকটর 

 8504.10, 
.40, .50 

2710, 
2790

  4613  Parts for the goods of classes 
4611 and 4612 

4611 eবং 4612 ে ণীেত িব ািসত 
েমিশনগুিলর য াংশ  

  

   46131 Parts of electric motors, 
generators and the like 

ৈবদুয্িতক েমাটর েজনােরটর eবং eকi 
জাতীয় য পািতর য াংশ 

 8503 2710

   46132 Parts of electrical 
transformers, static 
converters and inductors 

ৈবদুয্িতক া ফরমার eবং eেদর e জাতীয় 
েমিশেনর য াংশসমূহ  

 8504.90 2710

462    Electricity distribution and 
control apparatus, and parts 
thereof 

িবদুয্ৎ ব ন, িনয় ণ য পািত eবং uহােদর 
য াংশ 

  

  4621  Electricity distribution or 
control apparatus 

িবদুয্ৎ ব ন, িনয় ণ য পািত   

   46211 Electrical apparatus for 
switching or protecting 
electrical circuits, or for 
making connexions to or in 
electrical circuits, for a 
voltage exceeding 1000 V 

iেলকি কয্াল সুiিচং,সািকর্ট ে ােটকিটং, 
কােন র সািকর্ট যাহা 2111 েভাে র েবশী 

 8535 2710

   46212 Electrical apparatus for 
switching or protecting 
electrical circuits, for making 
connexions to or in electrical 
circuits, for a voltage not 
exceeding 1000 V 

iেলকি কয্াল সুiিচং, সািকর্ট ে ােটকিটং, 
কােন র সািকর্ট যাহা 2111 েভাে র েবশী 
নয় 

 8536.10 - 
.69, .90 

2710

   46213 Boards, consoles, cabinets and 
other bases, equipped with 
electrical switching etc. 
apparatus, for electric control 
or the distribution of 
electricity, for a voltage not 
exceeding 1000 V 

ৈবদুয্িতক েবাড র্, কনসুল, েকিবেনট eবং 
a া  য াংশ,  ৈবদুয্িতক সুiিচংসহ 
স ালনকারী মতা 2111 েভা  eর 
aিধক নয় 

 8537.10 2710

   46214 Boards, consoles, cabinets and 
other bases, equipped with 
electrical switching etc. 
apparatus, for electric control 
or the distribution of 
electricity, for a voltage 
exceeding 1000 V 

ৈবদুয্িতক েবাড র্, কনসুল, েকিবেনট সহ 
a া  য পািত যাহা ব ন, র ণােব ণ 
সুiিচং,  2111 েভা  eর aিধক মতা 
স   

 8537.20 2710

   46215 Connectors for optical fibres, aপিটকয্াল ফাiবার, ফাiবার বাি ল aথবা  8536.70 2610
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optical fibre bundles or cables তারসহ সংেযাগকারী  য াংশ 

  4622 46220 Parts of electricity 
distribution or control 
apparatus 

িবদুয্ৎ ব া ব ন, িনয় ণ eতদসং া  
য পািতর   য াংশসমূহ 

 8538 2710

463    Insulated wire and cable; 
optical fibre cables 

iনসুেলেটড তার eবং কয্াবল, aপিটকয্াল 
ফাiবার কয্াবল 

  

  4631 46310 Insulated winding wire iনসুেলেটড uiি ং oয়ার (winding 
wire) 

 8544.11, 
.19 

2732

  4632 46320 Coaxial cable and other 
coaxial electric conductors 

Coaxial কয্াবল eবং a া  
Coaxial ৈবদুয্িতক কনডা র 

 8544.20 2732

  4633 46330 Ignition wiring sets and other 
wiring sets of a kind used in 
vehicles, aircraft or ships 

iগিনশন oয়ািরং েসট, a া  oয়ািরং েসট 
eবং eকi জাতীয় যাহা েমাটরযান, 
uেড়াজাহাজ eবং জাহােজ বহৃত হয় 

 8544.30 2732, 
2930

  4634 46340 Other electric conductors, for 
a voltage not exceeding 1000 
V 

a া  ৈবদুয্িতক conductors েয 
গুিলর েভাে জ 2111 েভা  eর aিধক নয় 

 8544.42 - 
.49 

2732

  4635 46350 Other electric conductors, for 
a voltage exceeding 1000 V 

a া  ৈবদুয্িতক conductors 
েযগুিলর েভাে জ 2111 েভা  eর aিধক  

 8544.60 2732

  4636 46360 Optical fibre cables made up 
of individually sheathed 
fibres 

aপিটকয্াল ফাiবার কয্াবল যাহা আলাদা 
কভার ারা আবৃত 

 8544.70 2731

464    Accumulators, primary cells 
and primary batteries, and 
parts thereof 

সকল কার ে ােরজ eবং াথিমক াটারী 
uহােদর য াংশ 

  

  4641 46410 Primary cells and primary 
batteries 

াথিমক েসল eবং াথিমক াটারীসমূহ  8506.10 - 
.80 

2720

  4642 46420 Electric accumulators ৈবদুয্িতক াটারী  8507.10 - 
,80 

2720

  4643 46430 Parts of primary cells, 
primary batteries and electric 
accumulators (including 
separators) 

াiমারী েসেলর পাট র্স, াiমারী াটারী o 
ৈবদুয্িতক eকুমুেলটর (েসপােরটর সহ) 

 8506.90, 
8507.90 

2720

465    Electric filament or discharge 
lamps; arc lamps; lighting 
equipment; parts thereof 

ৈবদুয্িতক িফলােম  বা  বা িডসচাজর্ 
বািতসমূহ, e.আর.িস বািতসমূহ, লাiিটং 
য পািত o uহােদর য াংশ 

  

  4651 46510 Electric filament or discharge 
lamps; arc lamps 

ৈবদুয্িতক িফলােম  বা  বা িডসচাজর্ 
বািতসমূহ, e.আর.িস বািতসমূহ 

 8539.10 - 
.49 

2740

  4653  Lighting equipment আেলাকস ার য পািত   

   46531 Portable electric lamps 
designed to function by their 
own source of energy (except 
those for cycles or motor 
vehicles); electric ceiling or 
wall lighting fittings (except 
those for lighting public open 
spaces or thorough-fares); 
electric table, desk, bedside or 
floor-standing lamps; non-
electrical lamps and lighting 
fittings; illuminated signs, 
illuminated name-plates and 
the like 

বহনেযা  ৈবদুয্িতক া , যাহা িনজ  
uৎস হেত uৎপ  (সাiেকল বা েমাটরযােন 
বহৃত তীত) ৈবদুয্িতক েসল aথবা 

oয়াল লাiিটং (জন সাধারেণর বহাের 
েখালা জায়গা বা রা া তীত) ৈবদুয্িতক 
েটিবল েড  aথবা েমেঝেত দাড়ােনা বা  
eবং আেলাকস া, আেলািকত সাiন, 
আেলািকত েনমে ট  

 8513.10, 
9405.10, 

.20, .50, 
.60 

2740

   46532 Lighting sets of a kind used 
for Christmas trees 

আেলাকস া ি মাচ ি  eর বহােরর 
জ  

 9405.30 2740
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   46539 Other electric lamps and 
lighting fittings (including 
lamps and lighting fittings of 
a kind used for lighting public 
open spaces or thorough-
fares) 

a া  ৈবদুয্িতক া , লাiিটং েসট  
েমলা বা aনু ােন েখালা ােন বহার করার 
সাম ী  

 9405.40 2740

  4654  Parts for the goods of classes 
4651 and 4653 

4651 eবং 4653  ে ণীভূ  য গুিলর 
য াংশ   

  

   46541 Parts of electric filament or 
discharge lamps; parts of arc 
lamps 

 ৈবদুয্িতক িফলােম  aথবা িডসচ র্াজ া  
eবং eআরিস াে র খুচরা য াংশ 

 8539.90 2740

   46542 Parts of portable electric 
lamps designed to function by 
their own source of energy 
(except those of cycles or 
motor vehicles); parts n.e.c. of 
lamps and lighting fittings; 
parts n.e.c. of illuminated 
signs, illuminated name-plates 
and the like 

বহনেযা  ৈবদুয্িতক া  েযগুিল 
িনেজেদর uৎস হেত া  (সাiেকল aথবা 
েমাটর সাiেকল তীত) য াংশ a  
েযগুিল ে ণী িব াস হয় নাi 

 8513.90, 
9405.99 

2740

469    Other electrical equipment 
and parts thereof 

a া  ৈবদুয্িতক সর ামািদ eবং তােদর 
য াংশসমূহ  

  

  4691 46910 Electrical ignition or starting 
equipment of a kind used for 
internal combustion engines; 
generators and cut-outs of a 
kind used in conjunction with 
internal combustion engines; 
electrical lighting or 
signalling equipment (except 
filament or discharge lamps), 
windscreen wipers, 
defrosters and demisters, of a 
kind used for cycles or motor 
vehicles 

ৈবদুয্িতক iগিনশন (ignition) aথবা 
আভয্ িরন দাহয্ iি ন যাহা চালু করার 
কােজ বহার হয় eমন য , েজনােরটর, 
কাটআuট, সংেযাজক, িবদুয্ৎ লাiিটং aথবা 
িসগনািলং য পািত, ui ীন, uiপার, 
বরফমু  করা, কুয়াশা িবভাজক েমিশন, 
eবং েযগুিল  সাiেকল বা েমাটরযােন 
বহার করা হয় iতয্ািদ  

 8511.10 - 
.80, 

8512.10 - 
.40 

2740, 
2930

  4692  Electric sound or visual 
signalling apparatus, except 
for cycles or motor vehicles, 
and except electromechanical 
traffic control equipment for 
transport facilities 

ৈবদুয্িতক সাu  aথবা দৃ  িনেদ র্শক 
য পািত (সাiেকল বা েমাটর সাiেকল 
তীত) iেলকি ক য্ািফক িনয় ণ েমিশন 

যাহা পিরবহন কােজ সহেযািগতা কের 

  

   46921 Burglar or fire alarms and 
similar apparatus 

বাগ র্লার বা আগুেনর িবপদ সংেকত য  বা 
তৎজাতীয় য পািত 

 8531.10 2630

   46929 Other electric sound or visual 
signalling apparatus, except 
for cycles or motor vehicles, 
and except electromechanical 
traffic control equipment for 
transport facilities 

a া  ৈবদুয্িতক শ  বা দৃ  সংেকত 
িনেদ র্শক য পািত eবং েমকািনকয্াল ািফক 
িনয় ণ েমিশন (সাiেকল বা েমাটর সাiেকল 
তীত) 

 8530.10, 
.80, 

8531.20 - 
.80 

2790

  4693  Electrical equipment n.e.c. 
(including electro-magnets; 
permanent magnets; electro-
magnetic couplings; clutches 
and brakes; electro-magnetic 
lifting heads; electrical 
particle accelerators; 
electrical signal generators; 
and apparatus for electro-
plating, electrolysis or 
electrophoresis) 

ৈবদুয্িতক য পািত যা a  ে ণীভূ  হয়িন 
(iেল া াগেনট, পারমােন  াগেনটযু  
iেলে া াগেনট িলফিটং েহড, ৈবদুয্িতক 
পািট র্েকল ে েলটর, ৈবদুয্িতক িসগনাল eবং 
েজনােরটর eবং যাহা iেল া-ে িটং িবদুয্ৎ 
িবে ষণ iতয্ািদ সহ) 

  

   46931 Permanent metallic magnets ায়ী ধাতব াগেনট  8505.11 2599
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   46932 Permanent ceramic or ferrite 
magnets 

ায়ী িসরািমক aথবা  েলৗহ াগেনট   8505.19 2393

   46939 Other electrical equipment 
n.e.c. (including electro-
magnets; electro-magnetic 
couplings; clutches and 
brakes; electro-magnetic 
lifting heads; electrical 
particle accelerators; 
electrical signal generators 
and apparatus for electro-
plating, electrolysis or 
electrophoresis) 

a া  ৈবদুয্িতক সর ামািদ যা aন  
ে ণীভূ  হয়িন (iেল া াগেনট, iেল া 
াগেনিটক কাuপল, িলফিটং েহড, 

ৈবদুয্িতক ,পািট র্েকল, ে েলটর, ৈবদুয্িতক 
িসগনাল eবং েজনােরটর যাহা iেল া-
ে িটং iতয্ািদ কােজ ব ত হয়) 

 8505.20 - 
.90, 

8543.10 - 
.70 

2790

  4694 46940 Electrical insulators, except 
of glass or ceramics; 
insulating fittings for 
electrical machines or 
equipment, except of 
ceramics or plastics; 
electrical conduit tubing and 
joints therefor, of base metal 
lined with insulating material 

iেলকি কয্াল iনসুেলটর, ক চ বা 
িসরািমেকর তীত, iনসুেলিটং িফিটং যাহা 
ৈবদুয্িতক েমিশন aথবা সর ামািদo জ  
েযাজয্, তেব িসরািমক বা াি ক  তীত, 
ৈবদুয্িতক কনডুiট, িটuিবং eবং ধাতব 
লাiেনর জ  ব ত iনসুেলিটং িজিনষপ   

 8546.90, 
8547.90 

2733, 
2790

  4695 46950 Carbon electrodes, carbon 
brushes, lamp carbons, 
battery carbons and other 
articles of graphite or other 
carbon of a kind used for 
electrical purposes 

কাব র্ন iেল াডস, কাব র্ন াস, েল  কাব র্ন, 
াটারী কাব র্ন eবং a া  াফাiট aথবা 

a া  িবদুয্েতর িবিভ  কােজ ব ত 
a া  কাব র্ন 

 8545 2790

  4696 46960 Parts for the goods of 
subclasses 46910, 46921 and 
46929; electrical parts n.e.c. 
of machinery or apparatus 

46910, 46921 eবং  46929 
uপ-ে ণীেত সি েবিশত য পািতগুিলর জ  
েয়াজনীয় ৈবদুয্িতক খুচরা য াংশ যা 

a  ে ণীভূ  হয়িন 

 8511.90, 
8512.90, 
8530.90, 
8531.90, 
8543.90, 
8548.90 

2630, 
2740, 
2790, 
2930

Division 47    Radio, television and 
communication equipment 
and apparatus 

েরিডo, েটিলিভশন eবং েযাগােযাগ 
সর ামািদ eবং তৎিবষেয় য পািত 

  

471    Electronic valves and tubes; 
electronic components; parts 
thereof 

iেলকে ািন  ভা  eবং িটuব, 
iেলকে ািন  কে ােন  o eেদর য াংশ 

  

  4711 47110 Electrical capacitors iেলকি কয্াল কয্াপািসটরস   8532.10 - 
.30 

2610, 
2790

  4712 47120 Electrical resistors (except 
heating resistors) 

iেলকি কয্াল েরিস ার (িহিটং েরিস ার 
তীত) 

 8533.10 - 
.40 

2610, 
2790

  4713 47130 Printed circuits ি ে ড সািকর্ট  8534 2610

  4714 47140 Thermionic, cold cathode or 
photo-cathode valves and 
tubes (including cathode ray 
tubes) 

থারমাioিনক, েকা  কয্াথড aথবা ফেটা 
কয্াথড ভা  eবং িটuব (কয্াথড েরিটuবসহ) 

 8540.11 - 
.89 

2610

  4715 47150 Diodes, transistors and 
similar semi-conductor 
devices; photosensitive semi-
conductor devices; light 
emitting diodes; mounted 
piezo-electric crystals 

ডােয়ািডস, ানিজটারস eবং eকi ধরেণর 
েসিম-কনডা র িডভাiস, ফেটােসে িটভ 
েসিম-কনডা র িডভাiস, লাiট  iিমিটং 
ডােয়াডস, মাuে ড িপেজা-iেলকি ক 
ি াল 

 8541.10 - 
.60 

2610

  4716 47160 Electronic integrated circuits iেল ািনক আiিস (iি ে েটড সািকর্টস)   8542.31 - 
.39 

2610

  4717  Parts for the goods of classes 
4711, 4712 and 4714 to 4716 

4711, 4712 eবং  4714  o  
4716  ে ণীেত uে িখত েমিশনগুিলর 
খুচরা য াংশ 
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   47171 Parts for the goods of 
subclass 47110 

সাব- াশ  47110 eর িজিনষগুিলর 
য াংশ সমূহ 

 8532.90 2610, 
2790

   47172 Parts for the goods of 
subclass 47120 

সাব াস 47120 েত uে িখত য গুিলর 
য াংশ সমূহ 

 8533.90 2610, 
2790

   47173 Parts for the goods of 
subclasses 47140 to 47160 

সাব াস 47140  o  47160  েত 
uে িখত যে র য াংশ 

 8540.91, 
.99, 

8541.90, 
8542.90 

2610

472    Television and radio 
transmitters; television, video 
and digital cameras; 
telephone sets 

েটিলিভশন eবং েরিডo া িমটার, 
েটিলিভশন, িভিডo eবং িডিজটাল কয্ােমরা, 
েটিলেফান েসট  

  

  4721  Transmission apparatus for 
radio-broadcasting or 
television, whether or not 
incorporating reception 
apparatus or sound recording 
or reproducing apparatus; 
television cameras, digital 
cameras and video camera 
recorders 

েরিডo ডকা  aথবা েটিলিভশন aথবা 
িরেসপশন eপােরটাস ছাড়া নয়, শ  ধারণ,  
দশ র্ন য পািত  েটিলিভশন কয্ােমরা, 
িডিজটাল কয্ােমরা eবং িভিড-o কয্ােমরা 
েরকড র্ােরর জ  া িমশন য পািত  

  

   47211 Transmission apparatus 
incorporating reception 
apparatus 

া িমশন য পািত (িরেসপশন য পািত সহ)  8525.60 2630

   47212 Transmission apparatus not 
incorporating reception 
apparatus 

া িমশন য পািত (িরেসপশন য পািত 
ছাড়া) 

 8525.50 2630

   47213 Television cameras েটিলিভশন কয্ােমরা  8525.80* 2630

   47214 Video camera recorders িভিডo  কয্ামরা  েরকড র্ার  8525.80* 2640

   47215 Digital cameras িডিজটাল কয্ােমরা  8525.80* 2670

  4722  Telephone sets, including 
telephones for cellular 
networks or for other 
wireless networks; other 
apparatus for the 
transmission or reception of 
voice, images or other data, 
including apparatus for 
communication in a wired or 
wireless network (such as a 
local or wide area network) 

েটিলেফান েসট, েসলুলার েনoয়াকর্ eর 
েটিলেফানসহ a া  oয়ারেলস েনটoয়াকর্, 
a া  য পািত যাহা া িমশন aথবা 
িরেসপশন ভেয়স, iেমজ, aথবা a  ডাটা, 
iহাছাড়াo oয়ারড বা oয়ারেলস েনট oয়াকর্  
েযাগােযাগ য পািত ei ে ণীভূ । (েযমন- 
ানীয় aথবা িব িত eলাকার েনটoয়াকর্) 

  

   47221 Line telephone sets with 
cordless handsets 

লাiন েটিলেফান েসট  (কড র্েলস হয্া  েসট 
সহ) 

 8517.11 2630

   47222 Telephones for cellular 
networks or for other 
wireless networks 

েসলুলার েনটoয়াকর্ েটিলেফান বা a া  
oয়ারেলস েনটoয়াকর্,েটিলেফান েসট 

 8517.12 2630

   47223 Other telephone sets and 
apparatus for transmission or 
reception of voice, images or 
other data, including 
apparatus for communication 
in a wired or wireless 
network (such as a local or 
wide area network) 

a া  েটিলেফান েসট শ  ে রণ/ হণ 
য পািত, iেমজ বা a া  ডাটা, তারযু  
বা তারহীন েযাগােযাগ মা েমর য পািতসহ 
(েযমন ানীয় বা িব ত eলাকার েনটoয়াকর্)  

 8517.18, 
.61 - .62, 

.69* 

2610, 
2630

473    Radio broadcast and 
television receivers; 
apparatus for sound and 
video recording and 
reproducing; microphones, 

েরিডo স চার eবং েটিলিভশন িরিসভার, 
সাu , িভিডo েরকিড র্ং, পুনuৎপাদন করা, 
মাiে ােফান, লাuড ীকার, eমি ফায়ার 
iতয্ািদ য পািত  
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loudspeakers, amplifiers, etc. 

  4731  Radio broadcast and 
television receivers 

েরিডo স চার eবং েটিলিভশন িরিসভার   

   47311 Radio broadcast receivers 
(except of a kind used in 
motor vehicles), whether or 
not combined with sound 
recording or reproducing 
apparatus or a clock 

েরিডo স চার িরিসভার (েমাটরযােন 
বহার তীত) যিদo  েযৗথভােব শ  ধারণ 

বা পূনuৎপাদন বা পুনঃভােব দৃ মান করা 
হuক বা না হuক বা ঘিড়েত বহৃত 
য পািত 

 8527.12 - 
.19, .91 - 

.99 

2640

   47312 Radio broadcast receivers not 
capable of operating without 
an external source of power, 
of a kind used in motor 
vehicles 

েরিডo স চার িরিসভার  েযগুিল বািহয্ক 
uৎস হেত া  পাoয়ার ছাড়া aপােরট 
করেত পােরনা  েযমন- েমাটরযােন বহৃত 

 8527.21, 
.29 

2640

   47313 Television receivers, whether 
or not combined with radio-
broadcast receivers or sound 
or video recording or 
reproducing apparatus 

েটিলিভশন িরিসভার যিদ না  েযৗথ  েরিডo 
ডকা  িরিসভার বা শ  বা িভিডo ধারণ 
বা পুনঃ uৎপাদন য পািত থাকুক বা না 
থাকুক 

 8528.71 - 
.73 

2640

   47314 Monitors and projectors, not 
incorporating television 
reception apparatus and not 
principally used in an 
automatic data processing 
system 

মিনটর, েজ র যা েটিলিভশসন িরিসভার 
য পািত eবং  ধানত য়ং ীয় ডাটা 
েসিসং িসে ম য পািত সংযু  নয় 

 8528.49, 
.59, .69 

2640

   47315 Monitors and projectors, 
principally used in an 
automatic data processing 
system 

মিনটর eবং েজ র যাহা ধানত 
য়ং ীয় ডয্াটা েসিসং য পািতেত 
বহৃত হয় 

 8528.41, 
.51, .61 

2620

  4732  Apparatus for sound and 
video recording and 
reproducing 

সাu  েরকিড র্ং eবং িরে ািডuিসং য পািত   

   47321 Sound recording or 
reproducing apparatus 

সাu  েরকিড র্ং eবং িরে ািডuিসং য পািত  8519 2640

   47323 Video recording or 
reproducing apparatus 

িভিডo  েরকিuং eবং িরে ািডuিসং 
য পািত 

 8521 2640

  4733 47330 Microphones and stands 
therefor; loudspeakers; 
headphones, earphones and 
combined 
microphone/speaker sets; 
audio-frequency electric 
amplifiers; electric sound 
amplifier sets 

মাiে ােফান eবং ে , লাuড ীকার 
হয্া  েফান, iয়ারেফান eবং 
েযৗথভােব/যু ভােব মাiে ােফান/ ীকার 
েসট, aিডo ি কুেয়ি  iেলকি ক 
eয্ামি ফায়ার, iেলকি ক সাu  
eয্ামি ফায়ার েসট  

 8518.10 - 
.50 

2640

474    Parts for the goods of classes 
4721 to 4733 and 4822 

4721 হেত 4733 eবং 4822  েত 
uে িখত যে র খুচরা aংশ  

  

  4740  Parts for the goods of classes 
4721 to 4733 and 4822 

4721 হেত 4733 eবং 4822  
ে ণীর খুচরা aংশ 

  

   47401 Parts for the goods of 
subclasses 47221 to 47223 

সাব-ে ণী 47221 হেত 47223   
ে ণীেত uে িখত যে র পাট র্স 

 8517.70 2630

   47402 Parts for the goods of 
subclasses 47321, 47323 and 
47330 

47321, 47323 eবং 47330 সাব 
ে ণীেত uে িখত যে র য াংশ 

 8518.90, 
8522 

2640

   47403 Parts for the goods of 
subclasses 47211 to 47213, 
47311 to 47315 and 48220 

সাব-ে ণী 47211 হেত 47213 হেত 
47311, 47315  eবং  48220  
েত uে িখত যে র য াংশ 

 8529 2630, 
2640, 
2651
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475    Disks, tapes, solid-state non-
volatile storage devices and 
other media, not recorded 

িড , েটপস, সিলড ে ট, নন-েভালাটাiল 
ে ােরজ িডভাiস eবং a া  িমিডয়া, 
েরকড র্কৃত নয় 

  

  4753 47530 Magnetic media, not 
recorded, except cards with a 
magnetic stripe 

েরকড র্কৃত নয় eমন াগেনিটক িমিডয়া, 
েযমন িড , েটপস (কাড র্ বা াগেনিটক 
াiপ তীত) 

 8523.29* 2680

  4754 47540 Optical media, not recorded aপিটকয্াল িমিডয়া, েরকড র্কৃত নয়  8523.40* 2680

  4755 47550 Solid-state non-volatile 
storage devices 

সিলড ে ট, নন-েভালাটাiল ে ােরজ 
িডভাiস  

 8523.51 2620

  4759 47590 Other recording media, 
including matrices and 
masters for the production of 
disks 

a া  েরকিড র্ং িমিডয়া, িড  uৎপাদেনর 
জ  েমি  o মা ারসহ 

 8523.59, 
.80* 

3290

476    Audio, video and other disks, 
tapes and other physical 
media, recorded 

aিডo, িভিডo eবং a া  িড , েটপস 
eবং a া  িফিজকয্াল িমিডয়া, েরকেড র্ড 

  

  4761 47610 Musical audio disks, tapes or 
other physical media 

িমuিজকয্াল aিডo িড , েটপস বা a া  
িফিজকয্াল িমিডয়া 

 8523.29*, 
.40*, .80* 

5920

  4762 47620 Films and other video content 
on disks, tape or other 
physical media 

িফ  eবং a া  িভিডo কে  িড , 
েটপস বা a  িফিজকয্াল িমিডয়া 

 8523.29*, 
.40* 

5911

  4769  Other recorded disks, tapes or 
other physical media 

a া  েরকেড র্ড িড , েটপস বা a া  
িফিজকয্াল িমিডয়া 

  

   47691 Audio books on disk, tape or 
other physical media 

aিডo বুকস aন িড ,,েটপ বা a া  
িফিজকয্াল িমিডয়া 

 8523.29*, 
.40* 

5811

   47692 Text-based disks, tapes or 
other physical media 

েট ট-েবiসড িড স, েটপস বা a া  
িফিজকয্াল িমিডয়া 

 8523.29*, 
.40* 

5811, 
5812, 
5813

   47699 Other non-musical audio disks 
and tapes 

a া  নন-িমuিজকয্াল aিডo িড স eবং 
েটপস 

 8523.29*, 
.40* 

5920

478    Packaged software ােকজ সফটoয়ার   

  4781  Systems software, packaged িসে মস সফটoয়ার, ােকজ   

   47811 Operating systems, packaged aপােরিটং িসে মস, ােকজ  8523.29*, 
.40* 

5820

   47812 Network software, packaged েনটoয়াকর্ সফটoয়ার, ােকজ  8523.29*, 
.40* 

5820

   47813 Database management 
software, packaged 

ডাটা েবiসড ােনজেম  সফটoয়ার, 
ােকজ 

 8523.29*, 
.40* 

5820

   47814 Development tools and 
programming languages 
software, packaged 

েডেভলপেম  টুলস eবং ে া ািমং 
াংগুেয়জ সফটoয়ার, ােকজ 

 8523.29*, 
.40* 

5820

  4782  Application software, 
packaged 

eয্াি েকশন সফটoয়ার, ােকজ    

   47821 General business productivity 
and home use applications, 
packaged 

সাধারণ বসায় ে াডাকিটিভিট eবং  গৃেহ 
বহৃত সাম ী ােকজ 

 8523.29*, 
.40* 

5820

   47822 Computer game software, 
packaged 

কি uটার েগম সফটoয়ার, ােকজ  8523.29*, 
.40* 

5820

   47829 Other application software, 
packaged 

a া  eয্াপিলেকশন সফটoয়ার, ােকজ  8523.29*, 
.40* 

5820

479    Cards with magnetic strips or াগেনিটক ি পস বা িচপসহ কাড র্স   



206 

 

Group Class Sub-class Description English Description Bangla Corresponding
HS-  

2007 
BSIC-
2009 

chip 

  4791 47910 Cards with a magnetic stripe াগেনিটক ি পস  কাড র্স  8523.21 2680

  4792 47920 "Smart cards" াট র্ কাড র্স   8523.52 2610

Division 48    Medical appliances, precision 
and optical instruments, 
watches and clocks 

িচিকৎসা uপকরণ, ি িসশন o aপিটকয্াল 
য পািত, হাত ঘিড় eবং েদয়াল ঘিড় 

  

481    Medical and surgical 
equipment and orthopaedic 
appliances 

িচিকৎসা eবং a  িব া িচিকৎসা য পািত 
eবং aেথ র্ােপিডক য পািত 

  

  4811 48110 Apparatus based on the use of 
X-rays or of alpha, beta or 
gamma radiations 

eপােরটাস েবiসড e -ের বা আলফা, েবটা 
বা গামা েরিডেয়শন  

 9022 2660

  4812  Electro-diagnostic apparatus, 
and ultra-violet or infra-red 
ray apparatus, used in 
medical, surgical, dental or 
veterinary sciences 

iেল া-ডায়াগনি ক eপােরটাস, eবং 
আ া-ভােয়ােলট aথবা iন া-েরড-ের 
eপােরটাস, সািজর্কয্াল, েড াল বা 
েভেটিরনারী িব ান িচিকৎসায় ব ত 

  

   48121 Electro-diagnostic apparatus, 
used in medical, surgical, 
dental or veterinary sciences 

iেল া-ডায়াগনি ক eপােরটাস, eবং 
আ া-ভােয়ােলট aথবা iন া-েরড-ের 
eপােরটাস, সািজর্কয্াল, েড াল বা 
েভেটিরনারী িব ান িচিকৎসায় ব ত 

 9018.11 - 
.19 

2660

   48122 Ultra-violet or infra-red ray 
apparatus, used in medical, 
surgical, dental or veterinary 
sciences 

আ া-ভােয়ােলট aথবা iন া-েরড-ের 
eপােরটাস, সািজর্কয্াল, েড াল বা 
েভেটিরনারী িব ান িচিকৎসায় ব ত 

 9018.20 2660

  4813 48130 Other instruments and 
appliances (except syringes, 
needles and the like), used in 
dental sciences 

a া  সর ামািদ o uপকরণ (িসির , 
িনডল, e জাতীয় তীত)  েড াল িব ােন 
ব ত  

 9018.41, 
.49 

3250

  4814 48140 Medical, surgical or 
laboratory sterilizers 

েমিডকয্াল, সািজর্কয্াল বা াবেরটরী 
ে িরলাiজারস 

 8419.20 3250

  4815 48150 Other instruments and 
appliances used in medical, 
surgical or veterinary 
sciences (including syringes, 
needles, catheters, cannulae, 
ophthalmic instruments and 
appliances n.e.c. and electro-
medical apparatus n.e.c.) 

a  সর ামািদ, uপকরণ যাহা েমিডকয্ােল 
সািজর্কয্াল বা েভেটনারী িব ায় ব ত 
(িসির , িনডল, কয্ােথটার, কয্ানুলা, 
aফথালিমক iন েম স eবং uপকরণ 
eবং iেলকে া েমিডকয্াল eপােরটাস সহ) 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 9018.31 - 
.39, .50, 

.90 

3250

  4816 48160 Mechano-therapy appliances; 
massage apparatus; 
psychological aptitude-testing 
apparatus; ozone therapy, 
oxygen therapy, aerosol 
therapy, artificial respiration 
or other therapeutic 
respiration apparatus; other 
breathing appliances and gas 
masks (excluding protective 
masks having neither 
mechanical parts nor 
replaceable filters) 

েমকােনা েথরািপ eয্াপিলয়াে স, ােসজ 
eপােরটাস, সাiেকালিজকয্াল eপিটচুড-
েটি ং eপােরটাস, oজন েথরািপ, aি েজন 
েথরািপ, eয্ােরােসাল েথরািপ, আিট র্িফিশয়াল 
েরসপাiেরশন aথবা a া  েথরািপoিটক 
েরসিপেরশন eপােরটাস, a া  ে িথং 
uপকরণ eবং াস মাকর্স (ে ােটকিটভ 
মা স, েমকািনকয্াল পাট র্স নতুবা 
পিরবতর্নীয় িফ াস র্ নয়) 

 9019, 
9020 

3250

  4817  Orthopaedic appliances; 
splints and other fracture 
appliances; artificial parts of 
the body; hearing aids and 
other appliances which are 
worn or carried, or implanted 
in the body, to compensate for 
a defect or disability 

aেথ র্ােপিডক uপকরণ, ি িল স eবং a  
aি  ভংগ uপকরণ, শরীেরর কৃি ম aংশ, 
িহয়ািরং eiডস eবং a  uপেকরণ  েযগুিল 
কংকালসার বা বহন কের বা েরাপন কের 
শরীের, বিড eবং a মতা পূরণ কের eমন 
য পািত 
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   48171 Orthopaedic appliances; 
splints and other fracture 
appliances; artificial parts of 
the body 

aেথ র্ােপিডক uপকরণ, ি িল স eবং a  
aি  ভংগ uপকরণ, শরীেরর কৃি ম aংশ 

 9021.10 - 
.39 

3250

   48172 Hearing aids and other 
appliances which are worn or 
carried, or implanted in the 
body, to compensate for a 
defect or disability 

বেণর য পািত বা eiডস eবং a  
uপেকরণ  েযগুিল কংকালসার বা বহন কের 
বা েরাপন কের শরীের, বিড eবং a মতা 
পূরণ কের eমন য পািত 

 9021.40 - 
.90 

2660

  4818 48180 Medical, surgical, dental or 
veterinary furniture; barbers' 
chairs and similar chairs, 
having rotating as well as 
both reclining and elevating 
movements 

েমিডেকল, সািজর্কয্াল, েড াল বা 
েভেটিরনারী আসবাবপ , নািপেতর েচয়ার 
eবং eকi জাতীয়  েচয়ার, eবং ণ র্ায়মান 
েরসিলং eবং iেলেভিটং চলােফরা 

 9402 3250

482    Instruments and appliances 
for measuring, checking, 
testing, navigating and other 
purposes, except optical 
instruments; industrial 
process control equipment; 
parts and accessories thereof 

সর ামািদ eবং uপকরণ পিরমােপর েচিকং, 
পরী া, েনিভেগিটং eবং a  uে ে  
(aপিটকয্াল সর ামািদ তীত) িশ গত 
ি য়া িনয় ণ য পািত, য  eবং খুচরা 
য াংশ  

  

  4821  Navigational, meteorological, 
geophysical and similar 
instruments and appliances 

েনিভেগশনাল, আবহাoয়া 
িব ান,িজoিফিজকয্াল, e জাতীয় ািদর 
সর ামািদ eবং uপকরণ  

  

   48211 Direction finding compasses; 
other navigational 
instruments and appliances 

িডেরকশন ফাiি ং ক ােসস, a  
েনিভেগশনাল iন েম স eবং uপকরণ 

 9014.10 - 
.80 

2651

   48212 Rangefinders, theodolites and 
tachymeters (tacheometers) 
and levels 

ের ফাi ার, িথoেডালাiটস eবং 
েটিসিমটার eবং েলেভল 

 9015.10 - 
.30 

2651

   48219 Other surveying, 
hydrographic, oceanographic, 
hydrological, meteorological 
or geophysical instruments 
and appliances 

a া  জিরপ, হাiে া ািফক, সমু িব া, 
হাiে ালিজকয্াল, েমেটিরoলিজকয্াল বা 
িজoিফিজকয্াল সর ামািদ o uপকরণ 

 9015.40, 
.80 

2651

  4822 48220 Radar apparatus, radio 
navigational aid apparatus 
and radio remote control 
apparatus 

র য্াডার eপােরটাস, েরিডo েনিভেগশনাল 
eiড eপােরটাস eবং েরিডo িরেমাট 
কে াল eপােরটাস 

 8526 2651

  4823  Precision balances; 
instruments for drawing, 
calculating, measuring length, 
etc. 

ি িসশন ালে স সর ামািদ যাহা িয়ং, 
কয্ালকুেলিটং, ৈদঘ র্য্ পিরমাপ iতয্ািদেত 
বহৃত 

  

   48231 Balances with a sensitivity of 
5 cg or better 

ালাে স uiথ  e েসে িটিভিট aব 6 
িসিজ বা তার েচেয়o u ম 

 9016 2651

   48232 Drafting tables and machines, 
and other drawing, marking-
out or mathematical 
calculating instruments 

নকসা a েনর েটিবল eবং েমিশনস, eবং 
a া  িয়ং, েমিকং-আuট বা গািণিতক 
িহসাব িনধ র্ারণ সর ামািদ 

 9017.10, 
.20 

2819, 
2651

   48233 Instruments for measuring 
length, for use in the hand 
(including measuring rods 
and tapes, micrometers and 
callipers) n.e.c. 

ৈদঘ র্ পিরমােপর uপকরণ, হাত ারা ব ত 
( েযমন- পিরমাপ রড eবং েটপ বা 
মাiে ািমটার eবং কয্ািলপারস) যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

 9017.30, 
.80 

2651

  4824  Instruments and apparatus 
for measuring or checking 
electrical quantities, except 
electricity production or 
supply meters; instruments 

uপকরণ eবং eপােরটাস যাহা ৈবদুয্িতক 
পিরমাপ বা েচিকং eর জ  ব ত হয়  
(িক  িবদুয্ৎ uৎপাদন বা সা াi িমটার, 
পিরমাপ বা িনধ র্ারণ আেয়ানাiিজং  
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and apparatus for measuring 
or detecting ionizing 
radiations 

েরিডেয়শন িনধ র্ারণ uপকরণ eবং 
eপােরটাস তীত) 

   48241 Instruments and apparatus 
for measuring or detecting 
ionizing radiations 

পিরমাপ বা আেয়ানাiিজং েরিডেয়শন 
িডেটকিটং uপকরণ eবং eপােরটাস 

 9030.10 2651

   48242 Cathode-ray oscilloscopes and 
cathode-ray oscillographs 

কয্ােথাড-ের aিসলে াপ eবং কয্াথড-ের 
aিসেলা াফ 

 9030.20 2651

   48243 Instruments and apparatus 
(except cathode-ray 
oscilloscopes and 
oscillographs) for measuring 
or checking voltage, current, 
resistance or power, without a 
recording device (except 
electricity production or 
supply meters) 

েভাে জ, কাের  িতেরাধ বা পাoয়ার 
পিরমাপকারী বা েচিকং uপকরণ eবং 
eপােরটাস বা েচিকং, েরকিড র্ং িডভাiস 
তীত (িবদুয্ৎ uৎপাদন o সা াi িমটার 
তীত) 

 9030.31, 
.33 

2651

   48244 Instruments and apparatus 
(except cathode-ray 
oscilloscopes and 
oscillographs) for 
telecommunications 

েটিলেযাগােযােগর uপকরণ eবং eপােরটাস 
(কয্ােথাড-ের aসিসেলাে াপ eবং 
aসিসেলা াফ তীত) 

9030.40  2651

   48249 Instruments and apparatus 
for measuring or checking 
electrical quantities n.e.c. 

iেলকি কয্াল েকায়াি িট েচিকং বা 
পিরমােপর uপকরণ eবং eপােরটাস যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

 9030.32, 
.39, .82 - 

.89 

2651

  4825  Hydrometers and similar 
floating instruments, 
thermometers, pyrometers, 
barometers, hygrometers and 
psychrometers, instruments 
and apparatus for measuring 
or checking the flow, level, 
pressure or other variables of 
liquids or gases except 
navigational, hydrological or 
meteorological instruments 
and appliances, gas or liquid 
supply meters, and automatic 
regulating or controlling 
instruments and apparatus 
for physical or chemical 
analysis, for measuring or 
checking viscosity, porosity, 
expansion, surface tension or 
the like, or for me 

হাiে ািমটার eবং eকi ধরেণর ে ািটং 
uপকরণ, থারেমািমটার, পাiেরািমটার, 
ােরািমটার, হাiে ািমটার, সাiে ািমটার 

uপকরণ eবং   ে া, েলেভল, ে সার বা 
a া  পাথ র্কয্গত িলকুiড বা াস 
পিরমাপ বা েচিকং eপােরটাস 
(েনিভেগশনাল,  হাiে ালিজকয্াল বা  
েমে ালিজকয্াল uপকরণ eবং য  তীত) 
াস বা িলকুiড সাপ াi িমটার, 

aেটােমিটক েরগুেলিটং বা িনয় ণ uপকরণ 
eবং eপােরটাস  েযগুিল িফিজকয্াল বা 
েকিমকয্াল eনালাiিসস পিরমাপ বা পরী া 
করা যায় 

  

   48251 Hydrometers and similar 
floating instruments, 
thermometers, pyrometers, 
barometers, hygrometers and 
psychrometers 

হাiে ািমটার eবং eকiধরেণর ে ািটং 
uপকরণসমূহ, থারেমািমটার, পাiেরািমটার, 
ােরািমটার, হাiে ািমটার eবং 

সাiে ািমটার 

 9025.11 - 
.80 

2651

   48252 Instruments and apparatus 
for measuring or checking the 
flow, level, pressure or other 
variables of liquids or gases, 
except navigational, 
hydrological or 
meteorological instruments 
and appliances, gas or liquid 
supply meters and automatic 
regulating or controlling 
instruments and apparatus 

বাহ/গিত, েলেভল, ে সার বা চাপ ভৃিত 
মাপা বা িনরী া করা য পািত 
(েনিভেগশনাল হাiে ালিজকয্াল বা 
েমে ালিজকয্াল uপকরণ তীত) 

 9026.10 - 
.80 

2651
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   48253 Instruments and apparatus 
for physical or chemical 
analysis, for measuring or 
checking viscosity, porosity, 
expansion, surface tension or 
the like, or for measuring or 
checking quantities of heat, 
sound or light 

িফিজকয্াল বা েকিমকয্াল eনালাiিসস 
পিরমােপর জ  বা েচিকং িভসেকািসিট, 
পেরািসিট, e পানশন, সারেফজ েটনশন বা 
েচিকং েকায়াি িটস aব িহট, সাu  বা 
লাiট 

 9027.10 - 
.80 

2651

  4826  Other measuring, checking 
and testing instruments and 
appliances 

a া  পিরমাপ, েচিকং eর েটি ং 
uপকরণ eবং eপােরটাস 

  

   48261 Microscopes (except optical 
microscopes) and diffraction 
apparatus 

মাiে াে াপ (aপিটকয্াল মাiে াে াপ 
তীত) eবং িড াকশন eপােরটাস 

 9012.10 2651

   48262 Machines and appliances for 
testing the mechanical 
properties of materials 

েমিশন বা য াংশসহ যাহা ারা ে র 
গুনাগুন পরী া বা যাচাi করা হয় 

 9024.10, 
.80 

2651

   48263 Gas, liquid or electricity 
supply or production meters 

াস, তরল পদাথ র্ বা িবদুয্ৎ ব ন বা 
uৎপাদন িমটার 

 9028.10 -
.30 

2651

   48264 Revolution counters, 
production counters, 
taximeters, mileometers, 
pedometers and the like; 
speed indicators and 
tachometers, except 
hydrographic and 
meteorological instruments; 
stroboscopes 

ের িলuশন কাu ার, uৎপাদন কাu ার, 
াি  িমটার, মাiেলািমটার, েপেডািমটার 

eবং ei জাতীয় ীড বা গিত িনেদ র্শক 
eবং টােসািমটার (হাiে া ািফক eবং 
েমেটােরালিজকয্াল uপকরণ তীত) 

 9029.10, 
.20 

2651

   48266 Automatic regulating or 
controlling instruments and 
apparatus, hydraulic or 
pneumatic 

aেটােমিটক েরগুেলিটং বা কে ািলং 
uপকরণ eবং eপােরটাস, হাi িলক বা 
িপেনােমিটক 

 9032.81 2651

   48269 Measuring, checking, 
regulating or controlling 
instruments, appliances and 
machines n.e.c. 

পিরমাপ, েচিকং, েরগুেলিটং বা কে ািলং 
uপকরণ, eপােরটাস eবং য পািত যাহা 
a   ে ণী িব াস হয় নাi  

 9031.10 - 
.80, 

9032.10 - 
.20, .89 

2651

  4828  Parts and accessories for the 
goods of classes 4821 and 
4823 to 4826 

4821, 4823 হেত 4826  ে ণীেত 
uে িখত যে র খুচরা য াংশসমূহ 

  

   48281 Parts and accessories for the 
goods of subclasses 48211, 
48212, 48232 and 48233, 
48241 to 48249, 48251 to 
48253; microtomes; parts and 
accessories n.e.c., for optical, 
photographic, 
cinematographic, precision, 
medical or surgical machines, 
instruments, apparatus and 
appliances 

48211, 48212, 48232, 
48233, 48241 হেত 48249, 
48251 হেত 48253 সাব ে ণীগুিলেত 
uে িখত িজিনেষর  খুচরা য াংশ, 
মাiে ােটামস eর খুচরা য াংশ যা a  
ে ণীভূ  হয়িন eবং যা aপিটকয্াল, 
ফেটা াফী, িসেনমােটা াফী ে িসশন, 
েমিডকয্াল বা সাজর্ারী েমিশন, য পািতেত 
বহার হয় 

 9014.90, 
9015.90, 
9017.90, 
9025.90, 
9026.90, 
9027.90, 
9030.90, 

9033 

2651

   48282 Parts and accessories for the 
goods of subclass 48261 

সাব ে ণীর 48261-েত uে িখত যে র 
খুচরা য াংশ 

 9012.90 2651

   48283 Parts and accessories for the 
goods of subclasses 48263 
and 48264 

সাব ে ণীর 48263 eবং 48264 -েত 
uে িখত যে র খুচরা য াংশ 

 9028.90, 
9029.90 

2651

   48284 Parts and accessories for the 
goods of subclasses 48266 
and 48269 

সাব-ে ণী 48266 eবং 48269 -েত 
uে িখত যে র খুচরা য াংশ 

 9031.90, 
9032.90 

2651

   48285 Parts and accessories for the 
goods of subclass 48262 

সাব-ে ণী 48262 -েত uে িখত যে র 
খুচরা য াংশ 

 9024.90 2651
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483    Optical instruments and 
photographic equipment, and 
parts and accessories thereof 

aপিটকয্াল uপকরণ eবং ফেটা ািফক 
সর ামািদ eবং uহােদর খুচরা য াংশ 

  

  4831  Optical instruments aপিটকয্াল য পািত   

   48311 Optical fibres and optical 
fibre bundles; optical fibre 
cables (except those made up 
of individually sheathed 
fibres); sheets and plates of 
polarizing material; lenses, 
prisms, mirrors and other 
optical elements (except of 
glass not optically worked), 
whether or not mounted, 
other than for cameras, 
projectors or photographic 
enlargers or reducers 

aপিটকয্াল ফাiবার eবং aপিটকয্াল 
ফাiবার বাি ল, aপিটকয্াল ফাiবার 
কয্াবল, সীট eবং ে ট বা  েপালারাiিজং 
েমেটিরয়াল, েল , ি জমস, িমরর eবং 
a া  aপিটকয্াল uপাদান (aপিটকয্াল 
কােজ বহৃত নয়, েস ক চ বােদ) কয্ােমরা, 
ে ােজ র বা ফেটা ািফ বড় বা েছাট করা 

 9001, 
9002.19, 

.20, .90 

2731

   48312 Spectacles, goggles and the 
like, corrective, protective or 
other 

চশমা, goggles  কােলা চশমা/সান াস 
eবং eমন কােরকিটভ, ে ােটকিটভ বা 
a া  ভােব বহৃত 

 9004 3250

   48313 Frames and mountings for 
spectacles, goggles or the like

ে মস eবং মাuি ং (চশমা, goggles 
বা e ধরেণর ে র জ  বহৃত)  

 9003.11, 
.19 

3250

   48314 Binoculars, monoculars and 
other optical telescopes; other 
astronomical instruments, 
except instruments for radio-
astronomy; compound optical 
microscopes 

বাiেনাকুলার, মেনাকুলার eবং a  
aপিটকয্াল েটিলে াপ, েজয্ািতষ িবষয়ক 
uপকরণ, (েরিডo-eয্াে ানিম, ক াu  
aপিটকয্াল মাiে াে াপ তীত) 

 9005.10, 
.80, 

9011.10 - 
.80 

2670

   48315 Liquid crystal devices n.e.c.; 
lasers, except laser diodes; 
other optical appliances and 
instruments n.e.c. 

তরলকৃত crystal িডভাiস,  েলজারস,যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন, েলজার diodes 
তীত, a  aপিটকয্াল য পািত o 

uপকরণ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

9013.10 - 
.80  

2610, 
2670

  4832  Photographic equipment আেলাকিচ  হণ সর ামািদ   

   48321 Objective lenses for cameras, 
projectors or photographic 
enlargers or reducers 

aবেজকিটভ কয্ােমরার েল , েজ র বা 
ফেটা ািফক বড় eবং েছাট করা 
িবষয়িভি ক 

 9002.11 2670

   48322 Photographic (including 
cinematographic) cameras 

আেলাকিচ  হণ (চলি  হণসহ) 
কয্ােমরা 

 9006.10 - 
.59, 

9007.11, 
.19 

2670

   48323 Cinematographic projectors, 
slide projectors and other 
image projectors, except 
microform readers 

চলি  হণ েজ র, াiড েজ র eবং 
a  iেমজ েজ র (মাiে াফরম িরডার 
তীত) 

9007.20, 
9008.10, 

.30 

2670

   48324 Photographic flashlight 
apparatus, including 
flashbulbs; photographic 
(except cinematographic) 
enlargers and reducers; 
apparatus and equipment for 
photographic laboratories 
n.e.c.; negatoscopes and 
projection screens 

আেলাকিচ  াশ লাiট eপােরটাস, 
iন িডং ে শ বা , ফেটা ািফক (চলি  
হণ তীত) eনলাiজার eবং িরিডuসার 
eপােরটাস eবং iকুiপেম  ফর 
ফেটা ািফক াবেরটরী, যা a  ে ণীভূ  
হয়িন, েনেগেটাে াপ eবং ে ােজকশন পদ র্া 

 9006.61, 
.69, 

9008.40, 
9010.10 - 

.60 

2670

  4833 48330 Microfilm, microfiche or 
other microform readers 

মাiে াি ম, মাiে াি েমর পাত, বা a  
মাiে া করেণর িরডার  

 9008.20 2670

  4834  Photographic plates and film 
and instant print film, 
sensitized, unexposed; 
chemical products for 

ফেট ািফক ে ট eবং ি ম ি   ি ম 
সংেবদনশীল, a কািশত, েকিমকয্াল 
ে াডা  েয গুিল  আেলাক িচে  বহার নয় 
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photographic uses, except 
varnishes, adhesives and the 
like 

(বািণ র্শ, আঠা জাতীয়  িতত) 

   48341 Photographic plates and film 
and instant print film, 
sensitized, unexposed 

ফেটা ািফক ে ট eবং ি ম, তাৎ িনক 
ি  ি ম, সংেবদনশীল, a কািশত 

 3701 - 
3703 

2029

   48342 Chemical preparations for 
photographic uses, except 
varnishes, adhesives and the 
like; unmixed products for 
photographic uses, put up in 
measured portions or put up 
for retail sale in a form ready 
for use 

কয্ািমকয্াল ি পােরশন, ফেটা ািফক 
বহােরর জ  (িক  বািণ র্শ, আঠা ei 

জাতীয় পদাথ র্ তীত) আনিম  ে াডা  েয 
গুিল ফেটা কােজ বহার হয়, পিরমাপকৃত 
aংশ খুচরা িব েয়র জ  যাহা বহােরর 
জ  ত থােক 

 3707 2029

  4835  Parts for the goods of classes 
4831 to 4833 

4831, 4833 ে ণীেত uে িখত 
িজিনেসর য াংশ 

  

   48351 Parts and accessories for the 
goods of subclass 48314 

সাব ে ণী 48314 েত uে িখত িজিনেসর 
খুচরা য াংশ 

 9005.90, 
9011.90 

2670

   48352 Parts of frames and 
mountings for spectacles, 
goggles or the like 

চশমা, গুগেলস eবং e জাতীয় িজিনেসর 
জ  ে ম eবং মাuি ং 

 9003.90 3250

   48353 Parts and accessories for the 
goods of subclass 48322; 
parts and accessories of 
cinematographic projectors; 
parts and accessories of 
photographic flashlight 
apparatus; parts and 
accessories of image 
projectors (except 
cinematographic) and 
photographic (except 
cinematographic) enlargers 
and reducers; parts and 
accessories n.e.c. of 
apparatus and equipment for 
photographic laboratories; 
parts and accessories of 
negatoscopes and projection 
screens 

48353 সাব-ে ণীর ে র খুচরা য াংশ, 
চলিচ  হণ যে র পাট র্স, ফেটা ািফ াস 
লাiিটং সহ e জাতীয় েমিশেনর পাট র্স, 
iেমজ ে ােজ ােরর পাট র্স  (িসেনমােটা ািফ 
তীত) ফেটা ািফক eনলাজার eবং 

িরিডuসার পাট র্স eবং খুচরা য াংশ eবং 
সর ামািদ, যা a  ে ণীভূ  হয়িন, েযমন 
ফেটা ািফক েলবেরটরীর জ  েযাজয্, 
খুচরা য াংশ েনেগেটাে াপ eবং 
ে ােজকশন পদ র্ার জ  বহৃত 

 9006.91, 
.99, 

9007.91, 
.92, 

9008.90, 
9010.90 

2670

   48354 Parts and accessories for the 
goods of subclass 48315 

সাব ে ণী 48315 েত uে িখত েমিশেনর 
য  বা য াংশ 

 9013.90 2610, 
2670

484    Watches and clocks, and parts 
thereof 

হাত ঘিড় বা বড় ঘিড় o তার য াংশ   

  4841 48410 Watches হাত ঘিড়  9101, 
9102 

2652

  4842 48420 Clocks বড় ঘিড় জাতীয়  9103 - 
9105 

2652

  4843 48430 Time of day recording 
apparatus, apparatus for 
measuring, recording or 
otherwise indicating intervals 
of time, and time switches, 
with clock or watch 
movement or with 
synchronous motor 

িদেনর সময় েরকিড র্ং য পািত, পিরমান 
িনধ র্ারণ, ধারণ বা a িদেক িব াম/aবকাশ 
িনেদ র্শক eবং টাiম সুiিচং সােথ ঘিড়র 
চলমান বা সমকালীন মটর 

 9106, 
9107 

2652

  4844 48440 Watch or clock movements ঘিড় বা সময় চলামান বা মুভেম স  9108 - 
9110 

2652

  4849 48490 Other watch or clock parts 
(including jewels, cases and 

a  ঘিড় বা য াংশ (জুেয়ল, েকেসস eবং  9111, 
9112, 

2652, 
3211, 
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metal watch bands) ধাতব ঘিড়র া সহ) 9113.10, 
.20, 9114 

3212

Division 49     Transport equipment পিরবহন সর ামািদ    

491    Motor vehicles, trailers and 
semi-trailers; parts and 
accessories thereof 

েমাটরযান, ে iলার eবং আধা-ে iলার; 
পাট র্স eবং আনুষি ক uপকরণ 

  

  4911  Motor vehicles মটরযান   

   49111 Road tractors for semi-
trailers 

েরাড া র, েসিম ে iলােরর জ   8701.20 2910

   49112 Public-transport type 
passenger motor vehicles 

গণপিরবহেনর জ  যা ী মটর যান  8702 2910

   49113 Motor cars and other motor 
vehicles principally designed 
for the transport of persons 
(except public-transport type 
vehicles, vehicles specially 
designed for travelling on 
snow, and golf cars and 
similar vehicles) 

মটর গাড়ী eবং a া  মটর যান িবেশষ 
ভােব মানুষ পিরবহেনর জ  বহৃত হয়, 
(গণ পিরবহন তীত বরেফর মে  
পিরচািলত eবং েগা  কার eবং e জাতীয় 
যানবাহন) 

 8703.21 - 
.90 

2910

   49114 Motor vehicles n.e.c. for the 
transport of goods 

a া  মালবাহী মটরযান যাহা আ  
ে ণীভূ  হয়িন 

 8704.21 -
.90 

2910

   49115 Crane lorries ে ন লরী  8705.10 2910

   49116 Motor vehicles, for the 
transport of persons, specially 
designed for travelling on 
snow; golf cars and similar 
vehicles 

মটর যান, যাহা যা ী পিরবহেন বহৃত হয়, 
িবেশষভােব বরফ eবং গল  কার eবং e 
জাতীয় গািড় িহসােব বহার হয় 

 8703.10 2910

   49119 Special-purpose motor 
vehicles n.e.c. 

িবেশষ uে ে  বহৃত মটরযান যাহা 
a  ে ণী িব ািসত হয় নাi 

 8705.20 - 
.90 

2910

  4912  Parts and accessories n.e.c. of 
motor vehicles 

মটর যােনর পাট র্স যা a  ে ণীভূ  হয়িন   

   49121 Chassis fitted with engines, 
for motor vehicles 

বিডর সােথ যু  iি ন, মটরযােনর জ   8706 2910

   49129 Other parts and accessories 
n.e.c. of motor vehicles 
(including brakes, gear boxes, 
axles, road wheels, suspension 
shock absorbers, radiators, 
silencers, exhaust pipes, 
clutches, steering wheels, 
steering columns, steering 
boxes, and parts thereof) 

a া  য াংশ o uপকরণ মটরযােনর জ  
(ে ক, িগয়ার ব , eকেসল, েরাড iলস, 
সাসেপনসন সক eবসরভার, েরিডেয়টর. 
সাiেলনসার, e জা  পাiপ, ােসস, 
ি য়ািরং iলস, ি য়ািরং কলাম , ি য়ািরং 
ব  eবং eকi জাতীয় পাট র্স সহ 

 8708.10, 
.30 - .99 

2930

492    Bodies (coachwork) for motor 
vehicles; trailers and semi-
trailers; parts and accessories 
thereof 

মটর যােনর বিড, ে iলােরর eবং েসিম-
ে iলােরর বিড eবং e জাতীয় য াংশ বা 
পাট র্স 

  2920

  4921 49210 Bodies for motor vehicles মটর যােনর বিড  8707 2920

  4922  Trailers and semi-trailers; 
containers 

ে iলার eবং েসিম-ে iলার; কে নার   

   49221 Containers specially designed 
and equipped for carriage by 
one or more modes of 
transport 

কে নার যাহা িবেশষভােব ৈতরী eবং eক 
বা eকািধক ধরেণর পিরবহেনর uপযু  
সর ামািদ  

 8609 2920

   49222 Trailers and semi-trailers of 
the caravan type, for housing 
or camping 

ে iলার eবং েসিম-ে iলার, কয্ারােভন 
টাiেপর যা গৃহ বা েকি ং eর জ  বহার 
করা হয় 

 8716.10 2920
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   49229 Other trailers and semi-
trailers (including trailers and 
semi-trailers for the transport 
of goods), except self-loading 
or self-unloading trailers or 
semi-trailers for agricultural 
purposes 

a া  ে iলার, েসিম-ে iলার (সংযু  
ে iলার o েসিম-ে iলারসহ যাহা  মালামাল 
পিরবহেনর জ  যা কৃিষ কােজ েলািডং বা 
আনেলািডং কােজ বহৃত হয় uহা তীত) 

 8716.31 -
.40 

2920

  4923  Parts for the goods of classes 
4921 and 4922 

4921 o 4922 েত uে িখত য পািতর 
পাট র্স 

  

   49231 Parts and accessories for the 
goods of subclass 49210 

সাব- াস 49210 েত uে িখত মালগুিলর 
পাট র্স o a া  uপরকনািদ  

 8708.21, 
.29 

2930

   49232 Parts of trailers and semi-
trailers; parts of other 
vehicles, not mechanically 
propelled 

ে iলার o েসিম-ে iলােরর o a া  
গািড়র পাট র্স (যাি কভােব চািলত নয়)  

 8716.90 2821, 
2930

493    Ships জাহাজ    

  4931  Commercial ships and 
warships 

বািণিজয্ক জাহাজ eবং যু  জাহাজ    

   49311 Cruise ships, excursion boats 
and similar vessels, 
principally designed for the 
transport of persons; ferry 
boats of all kinds 

মন জাহাজ,সফর জাহাজ eবং e জাতীয় 
েপাত; ধানত  যা ী পিরবহেনর জ ; েফরী 
পারাপােরর জ  েফরী েনৗকা 

 8901.10 3011

   49312 Tankers (ships) াংকার (জাহাজ)  8901.20 3011

   49313 Refrigerator vessels (ships), 
except tankers 

শতীতাপ িনয়ি ত জাহাজ ( াংকার জাহাজ 
তীত) 

 8901.30 3011

   49314 Other vessels for the 
transport of goods and other 
vessels for the transport of 
both persons and goods 

মাল বহন কিরবার a া  জাহাজ eবং 
যা ী o মাল পিরবহন কের eমন জাহাজ 

 8901.90 3011

   49315 Fishing vessels; factory ships 
and other vessels for 
processing or preserving 
fishery products 

মাছ ধরার জাহাজ, ফয্া রী জাহাজ eবং 
a া  ি য়াকরণ o মাছ সংর ণ করা 
যায় eমন মােছর জাহাজ 

 89020 3011

   49316 Tugs and pusher craft াগ o পুশার য্া   8904 3011

   49319 Other vessels (including light-
vessels, fire-floats, dredgers, 
floating cranes, floating 
docks, warships and lifeboats 
other than rowing boats), 
except floating or 
submersible drilling or 
production platforms 

a া  জাহাজ (েযমন লাiট জাহাজ, ফায়ার 
ে াটস, ে জার, ভাসমান ে ন, ভাসমান 
ডক, যু  জাহাজ eবং লাiফ েবাট eবং a  
েরািয়ং েবাট (ভাসমান বা aধ র্ ভাসমান 
ি িলং o uৎপাদন ে টফরম তীত)   

 8905.10, 
.90, 8906 

3011

  4932 49320 Floating or submersible 
drilling or production 
platforms 

ভাসমান বা aধ র্ ভাসমান ি িলং বা 
ে াডাকশন াটফরমস 

 8905.20 3011

  4939 49390 Other floating structures a া  ভাসমান কাঠােমা  8907 3011

494    Pleasure and sporting boats আন  eবং ীড়া জাহাজ   

  4941 49410 Sailboats (except inflatable), 
with or without auxiliary 
motor 

েখলা aথবা আনে র জ  িনিম র্ত a া  
যানবান (েমাটর aথবা েমাটর ছাড়া)  

 8903.91 3012

  4949 49490 Other vessels for pleasure or 
sports; rowing boats and 
canoes 

েরািয়ং েবাট র্ eবং কয্ােনাস   8903.10, 
.92, .99 

3012

495    Railway and tramway 
locomotives and rolling stock, 

েরলoেয় eবং ামoেয় লেকােমিটভ eবং   
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and parts thereof আবতর্ন eবং তােদর য াংশ  

  4951  Rail locomotives and 
locomotive tenders 

েরiল েলােকােমিটভ eবং েলােকােমিটভ 
েট ারস  

  

   49511 Rail locomotives powered 
from an external source of 
electricity 

েরল েলাকেমিটভ বািহেরর uৎস হেত 
িবদুয্তািয়ত 

 8601.10 3020

   49512 Diesel-electric locomotives িডেজল-iেলকি ক েলােকােমিটভ   8602.10 3020

   49519 Other rail locomotives; 
locomotive tenders 

a  েরল লেকােমািটভ eবং লেকােমািটভ 
েট ার  

 8601.20, 
8602.90 

3020

  4952 49520 Self-propelled railway or 
tramway coaches, vans and 
trucks (except maintenance or 
service vehicles) 

েস  ে ােপ  েরল বা ামoেয় েকাচ,ভয্ান, 
াক (েমiনেট া  বা েসবাযান ছাড়া) 

 8603 3020

  4953  Other rolling stock; railway or 
tramway track fixtures and 
fittings; mechanical traffic 
control equipment for 
transport facilities 

a  েরািলং ক, েরল o ামoেয় য্াক 
িফকচার eবং িফিটং, াকািনকয্াল ািফক 
িনয় ন uপকরণ যাহা পিরবহন সহেযাগী 
িহসােব বহৃত   

  

   49531 Railway or tramway 
maintenance or service 
vehicles, whether or not self-
propelled 

েরল, াম, র ণােব ণ েসবা দানকারী যান, 
যাহা েসলফ ে ােপ  বা েসলফ েপ  নয় 

 8604 3020

   49532 Railway or tramway 
passenger coaches, not self-
propelled; luggage vans, post 
office coaches and other 
special-purpose railway or 
tramway coaches, not self-
propelled (except 
maintenance or service 
vehicles) 

েরল, ামoেয় যা ী েকাচ, যাহা েস  
ে ােপ  নয়, লােগজ ভয্ান, ডাক পিরবহন 
eবং a  িবেশষ uে ে  বহৃত েরল o 
াম েকাচসমূহ (র ণােব ণ বা েসবাযান 
তীত) 

 8605 3020

   49533 Railway or tramway goods 
vans and wagons, not self-
propelled 

েরল o াম মাল পিরবহন ভয্ান, oয়াগন 
(যাহা েস  ে ােপ  নয়)  

 8606 3020

  4954 49540 Parts of railway or tramway 
locomotives or rolling stock; 
railway or tramway track 
fixtures and fittings, and 
parts thereof; mechanical 
(including electromechanical) 
signalling, safety or traffic 
control equipment for 
railways, tramways, roads, 
inland waterways, parking 
facilities, port installations or 
airfields, and parts thereof 

েরল o াম লেকােমািটেভর খুচরা aংশ, 
েরািলং ক, িফ চার e  িফিটং, িনরাপদ 
ািফক য পািত, পািকর্ং সুিবধািদ (iেলে া 
েমকািনকয্াল সহ) 

 8607, 
8608 

2599, 
3020

496    Aircraft and spacecraft, and 
parts thereof 

uেড়াজাহাজ, মহাকাশযােনর eবং eেদর 
য াংশ 

  

  4961 49610 Balloons and dirigibles; 
gliders, hang gliders and 
other non-powered aircraft 

েবলুন, ি িরিজবুলস, াiডার, হয্াংগ, 
াiডার eবং a  নন-পাoয়ার 
eয্ায়ার য্া   

 8801 3030

  4962  Aeroplanes and helicopters  eয্ােরাে ন eবং েহিলক ার   

   49621 Helicopters  েহিলক ার  8802.11, 
.12 

3030

   49622 Aeroplanes and other 
powered aircraft of an 
unladen weight not exceeding 

eয্ােরাে ন eবং a  পাoয়ারড eয়ার য্া  
আনেলেডন oজন 3111 েকিজর aিধক নয়  

 8802.20 3030
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2000 kg 

   49623 Aeroplanes and other 
powered aircraft of an 
unladen weight exceeding 
2000 kg 

3111 েকিজর oজেনর aিধক eয্েরাে ন 
eবং a ান পাoয়ার eয়ার য্া  

 8802.30, 
.40 

3030

  4963 49630 Spacecraft and spacecraft 
launch vehicles 

ে স- য্া  eবং ে স-কয্া  িনম র্াণ যান   8802.60 3030

  4964 49640 Parts of aircraft and 
spacecraft 

eয্ায়ার য্া  eবং ে স- য্া  eর পাট র্স   8803 3030

499    Other transport equipment 
and parts thereof 

a া  পিরবহন য পািত eবং পাট র্স   

  4991  Motorcycles and side-cars মটর সাiেকল eবং সাiড কার   

   49911 Motorcycles and cycles fitted 
with an auxiliary motor, with 
reciprocating internal 
combustion piston engine of a 
cylinder capacity not 
exceeding 50 cc 

61 িসিস eর uপের নয় eমন মটর সাiেকল 
eবং সাiেকল যা সংযু  করা হয় সহেযাগী 
মটেরর সােথ aভয্ রীণ িপ ন iি ন    

 8711.10 3091

   49912 Motorcycles and cycles fitted 
with an auxiliary motor, with 
reciprocating internal 
combustion piston engine of a 
cylinder capacity exceeding 
50 cc 

61 িসিস eর uপর মটর সাiেকল, সাiেকল 
যা সংযু  সহেযাগী মটেরর সােথ িপ ন 
iি ন    

 8711.20 - 
.50 

3091

   49913 Motorcycles and cycles fitted 
with an auxiliary motor, other 
than those with reciprocating 
internal combustion piston 
engines; side-cars 

মটর সাiেকল eবং সাiেকল যা eকিট 
সহেযাগী মটেরর সােথ সংযু  o aভয্ রীণ 
িপ নসহ, সাiড কার   

 8711.90 3091

 4992  Bicycles and invalid carriages বাi-সাiেকল eবং প বাহী বাহন   

   49921 Bicycles and other cycles, not 
motorized 

মটরিবহীন বাi-সাiেকল eবং a া  
সাiেকল  

 8712 3092

   49922 Invalid carriages প বাহী বাহন  8713 3092

  4993 49930 Vehicles n.e.c., not 
mechanically propelled 

a া  aযাি ক যানবাহন যা a  
ে ণীভূ  হয়িন  

 8713.80 3099, 
2816

  4994  Parts for the goods of classes 
4991 and 4992 

4991 eবং 4992 ে ণীেত uে িখত 
মালামােলর য াংশ     

  

   49941 Parts and accessories of 
motorcycles and side-cars 

মটর সাiেকল eবং সাiড-কােরর খুচরা 
য াংশ 

 8714.11, 
.19 

3091

   49942 Parts and accessories of 
bicycles and other cycles, not 
motorized, and of invalid 
carriages 

aযাি ক বাi-সাiেকল eবং a া  
সাiেকেলর খুচরা য াংশ   

 8714.20 -
.99 

3092

Section  5    Constructions and 
construction services 

িনম র্াণ o িনম র্াণ েসবা    

Division 53    Constructions িনম র্াণ    

531    Buildings ভবন   

  5311  Residential buildings আবািসক ভবন    

   53111 One- and two-dwelling 
residential buildings 

eক বা দুiিট বাসগৃেহর আবািসক ভবন    4100

   53112 Multi-dwelling residential 
buildings 

ব  বাসগৃহ স িলত আবািসক ভবন    4100
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  53113* Thatched/Katcha, semi-pucca 
one dwelling houses 

ক চা বা েসিম-পাকা আবািসক eকক 
বাড়ীঘর 

 

  5312  Non-residential buildings aনাবািসক ভবন   

   53121 Industrial buildings িশ /কারখানা ভবন    4100

   53122 Commercial buildings বািণিজয্ক ভবন   4100

  53123* Other katcha and semi-pucca 
non-residential strucdures  

a া  ক চা aথবা েসিমপাকা aনাবািসক 
ঘর/কাঠােমা 

 

   53129 Other non-residential 
buildings 

a া  aনাবািসক ভবন   4100

532    Civil engineering works িসিভল েকৗশল কম র্কা    

  5321  Highways (except elevated 
highways), streets, roads, 
railways and airfield runways

মহাসড়ক (eিলেভেটড হাioেয় তীত), 
সড়ক, বড় রা া, িবমােনর েরলoেয় eবং 
রানoেয় 

  

   53211 Highways (except elevated 
highways), streets and roads 

মহাসড়ক (eিলেভেটড হাioেয় তীত) 
রা া, েরাড 

  4210

   53212 Railways েরলoেয়   4210

   53213 Airfield runways িবমান ব র রানoেয়   4210

  5322  Bridges, elevated highways 
and tunnels 

ি জ, eিলেভেটড হাioেয় eবং টােনল   

   53221 Bridges and elevated 
highways 

ি জ eবং iিলেভেটড হাioেয়   4210

   53222 Tunnels টােনলস/সুড়    4210

  53223* Non-metal road/katcha road 
and culvert 

ক চা রা া eবং কালভাট র্  

  5323  Harbours, waterways, dams, 
irrigation and other 
waterworks 

েপাতা য়, পািনপথ, ব ধ, েসচ eবং a া  
পািন সং া  কাজ 

  

   53231 Aqueducts and other water 
supply conduits, except 
pipelines 

পািন সরবরােহর জ  iট-পাথেরর নালা বা 
a ভােব বািহত নালা, (পাiপ লাiন 
তীত) 

  4220

   53232 Harbours, waterways and 
related facilities 

েপাতা য়, জলপথ eবং e স ক য় 
সুিবধািদ 

  4290

   53233 Dams ডয্াম/ব ধ   4290

   53234 Irrigation and flood control 
waterworks 

েসচ eবং ব া িনয় েনর জ  পািন সং া  
কাজ 

  4220

  5324  Long-distance pipelines, 
communication and power 
lines (cables) 

দীঘ র্ বা দূর পূণ র্ পাiপ লাiন, েযাগােযাগ 
eবং িবদুয্েতর তার 

  

   53241 Long-distance pipelines দীঘ র্ বা দূর পূণ র্ পাiপ লাiন   4220

   53242 Long-distance communication 
and power lines (cables) 

দীঘ র্ বা দুর  পূণ র্ েযাগােযাগ eবং িবদুয্ত 
লাiেনর তার 

  4220

  5325  Local pipelines and cables 
and related works 

ানীয় বা েছাট পিরসের পাiপ লাiন, 
েকবল/তার o e স র্কীয় কাজ 

  

   53251 Local pipelines ানীয় পাiপ লাiন   4220

   53252 Local cables and related 
works 

ানীয় কয্াবলস eবং e স ক য় কাজ   4220

   53253 Sewage and water treatment পয়ঃ িন াশন eবং পািন েশাধন া    4220
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plants 

  5326  Mines and industrial plants খিন eবং িশ কারখানা া    

   53261 Mining constructions খিনজ িনম র্াণ   4290

   53262 Power plants িবদুয্ৎ uৎপাদন া    4220

   53269 Other constructions for 
manufacturing 

তকারী িশে র জ  a া  িনম র্াণ    4290

  5327 53270 Outdoor sport and recreation 
facilities 

বিহ র্রা ণ েখলাধুলা eবং িবেনাদন সুিবধািদ   4290

  5329 53290 Other civil engineering works a া  িসিভল েকৗশল সং া  কাজ    4290

Division 54    Construction services িনম র্াণ েসবা   

541    General construction services 
of buildings 

ভবেনর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   

  5411  General construction services 
of residential buildings 

আবািসক ভবেনর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   

   54111 General construction services 
of one- and two-dwelling 
residential buildings 

eক িকংবা দুi বাসগৃহ িবিশ  সাধারণ 
িনম র্াণ েসবা 

  4100

   54112 General construction services 
of multi-dwelling residential 
buildings 

ব  iuিনট িবিশ  আবািসক ভবেনর িনম র্াণ 
েসবা 

  4100

  5412  General construction services 
of non-residential buildings 

aনাবািসক ভবেনর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   

   54121 General construction services 
of industrial buildings 

িশ  iuিনট/ভবেনর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   4100

   54122 General construction services 
of commercial buildings 

বািণিজয্ক ভবেনর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   4100

   54129 General construction services 
of other non-residential 
buildings 

a া  aনাবািসক ভবেনর সাধারণ িনম র্াণ 
েসবা 

  4100

542    General construction services 
of civil engineering works 

পুর েকৗশল কােজর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   

  5421  General construction services 
of highways (except elevated 
highways), streets, roads, 
railways and airfield runways

মহাসড়ক (আকাশ সড়ক েসবা তীত), 
রা া, সড়ক, েরলoেয় eবং িবমােনর 
রানoেয় সং া  সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

  

   54211 General construction services 
of highways (except elevated 
highways), streets and roads 

মহাসড়েকর, সড়ক o জনপথ িনম র্াণ েসবা 
(আকাশ সড়ক েসবা তীত) 

  4210

   54212 General construction services 
of railways 

েরলপেথর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   4210

   54213 General construction services 
of airfield runways 

িবমােনর রানoেয় িনম র্াণ েসবা   4210

  5422  General construction services 
of bridges, elevated highways 
and tunnels 

ীজ, আকাশ সড়ক, o পাতাল সড়ক ৈতরীর 
সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

  

   54221 General construction services 
of bridges and elevated 
highways 

ীজ o uড়াল েসতু  ৈতরীর সাধারণ িনম র্াণ 
েসবা 

  4210

   54222 General construction services 
of tunnels 

পাতাল সড়েকর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   4210

  5423  General construction services 
of harbours, waterways, dams, 

েপাতা য়, ডয্াম, পািনপথ, পািন 
সংর ণাগার, েসচ eবং a া  পািন পেথর 
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water mains and lines, 
irrigation and other 
waterworks 

িনম র্াণ েসবা 

   54231 General construction services 
of aqueducts and other water 
supply conduits, except 
pipelines 

iট-পাথর ারা ৈতরী পািন সরবরােহর লাiন 
ৈতরী েসবা (পাiপ লাiন তীত) 

  4220

   54232 General construction services 
of harbours and similar 
waterworks 

ে াতা য় eবং সমজাতীয় পািন ব ায় 
সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

  4290

   54233 General construction services 
of dams 

ডয্াম ৈতরীর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   4290

   54234 General construction services 
of irrigation and flood control 
waterworks 

েসচ o ব া িনয় ন স ক য় সাধারন 
িনম র্াণ েসবা 

  4220

  5424  General construction services 
of long-distance pipelines, 
communication and power 
lines (cables) 

দূরবত  পাiপলাiন, েযাগােযাগ o িবদুয্ৎ 
লাiেনর কােজর সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

  

   54241 General construction services 
of long-distance pipelines 

দূরবত  পাiপলাiেনর কােজর সাধারণ 
িনম র্াণ েসবা 

  4220

   54242 General construction services 
of long-distance 
communication and power 
lines (cables) 

দূরবত  েযাগােযােগর eবং িবদুয্ৎ লাiেনর 
(কয্াবল) সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

  4220

  5425  General construction services 
of local pipelines and cables 
and related works 

ানীয় পাiপ লাiন eবং কয্াবল o e 
স র্কীয় a া  কােজর সাধারণ িনম র্াণ 
েসবা 

  

   54251 General construction services 
of local pipelines 

ানীয় পাiপ লাiেনর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   4220

   54252 General construction services 
of local cables and related 
works 

ানীয় কয্াবল eবং e স িকর্য় কাজ eর 
সাধারণ িনম র্াণ েসবা  

  4220

   54253 General construction services 
of sewage and water 
treatment plants 

পয়ঃ িন াশন o র ণােব ণ া  eবং 
পািন িবশু করণ া  eর সাধারণ িনম র্াণ 
েসবা 

  4220

  5426  General construction services 
of mines and industrial plants 

খিন o িশ  য্াে র সাধারণ িনম র্াণ েসবা   

   54261 General construction services 
of mines 

খিন স ক য় কােজর সাধারণ িনম র্াণ েসবা   4290

   54262 General construction services 
of power plants 

িবদুয্ৎ য্াে র সাধারণ িনম র্াণ েসবা   4220

   54269 General construction services 
of other industrial plants 

a া  িশ  াে র সাধারণ িনম র্াণ েসবা   4290

  5427 54270 General construction services 
of outdoor sport and 
recreation facilities 

বিহঃ ময়দান েখলাধুলা o িবেনাদন েক  
সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

  4290

  54271 General construction of 
circus party installation 
service 

সাকর্াস পািট র্ াপেনর জ  সাধারণ িনম র্াণ 
েসবা 

 

  54272 General construction of 
bullock race installation 
service 

ষ ড় েদৗেড়র াপনা িনম র্াণ সাধারণ েসবা  

  54273 General construction of  
horse-race installation service

েঘাড় েদৗড় াপনা িনম র্াণ েসবা দান  
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  54274 General construction of 
tart/estolert  installation 
service 

জকজমকপূণ র্ াপনা কাজ িনম র্াণ েসবা  

  54275 General construction of 
boxing state installation 
service 

বি ং াপনা াপেনর সাধারণ িনম র্াণ েসবা  

  54276 General construction of 
media box installation service

িমিডয়া ব  িনম র্ােণর সাধারণ াপনা েসবা  

  54277 General construction of 
dancing stage installation 
service 

নােচর ম  িনম র্ােণর জ  সাধারণ েসবা  

  54278 General construction of 
singing stage installation 
service 

গান-বাজনা ম  াপেনর িনম র্াণ 
েসবা 

 5428  General construction of 
indoor sports affaires (Indoor 
sports stadium, gallery, 
gymnasium) handball, 
chestable, swming pool,   

iনেডার ীয়া িবষয়ক সাধারণ 
িনম র্াণ েসবা (ে িডয়াম, ালারী, 
ায়ামাগার, সুiিমং পুল, iনেডার 

ে িডয়াম) 

  5429 54290 General construction services 
of other civil engineering 
works 

a া  পুর েকৗশল স ক য় 
সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

 4290

543    Site preparation services সাiট ি পােরশন বা কম র্ eলাকা তকরণ িনম র্াণ 
েসবা 

  

  5431 54310 Demolition services uে দ করণ েসবা   4311

  5432 54320 Site formation and clearance 
services 

কম র্ eলাকা গঠন o কম র্ eলাকায় পির ার করার 
সাধারণ িনম র্াণ েসবা 

  4312

  5433 54330 Excavating and earthmoving 
services 

খনন কাজ o মািট সরােনা েসবা কাজ   4312

  5434  Water well drilling and septic 
system installation services 

পািনর কুপ খনন eবং িসপিটক িসে ম iন েলশন 
েসবা 

  

   54341 Water well drilling services পািনর কুপ খনন েসবা   4220

   54342 Septic system installation 
services 

েসপিটক িসে ম iন েলশন েসবা   4220

544    Assembly and erection of 
prefabricated constructions 

আেগ েথেক ৈতরী করা   সাম ী eকি ত 
কের িনম র্াণ করা 

  

  5440 54400 Assembly and erection of 
prefabricated constructions 

পূব র্ েথেক ৈতরী  সাম ী eক  কের িনম র্াণ কাজ   4100

545    Special trade construction 
services 

িবেশষ ধরেনর বসায় িনম র্াণ েসবা   

  5451  Pile driving and foundation 
services 

পাiল (খা া, খুিঁট) মািট aভয্ ের ভরণ eবং িভি  
ত করণ কাজ 

  

   54511 Pile driving services পাiল (খুিঁট, গাছ, খা া) মািট aভয্ ের ভরণ eবং 
িভি  ত করেণর কাজ 

  4390

   54512 Foundation services িভি  তকরণ েসবা   4390

  5452  Construction framing 
services 

িনম র্াণ কাঠােমা েসবা   

   54521 Building framing services ভবন িনম র্াণ কাঠােমা েসবা   4390

   54522 Roof framing services ছাদ ৈতরীকরণ কাঠােমা েসবা   4390

  5453 54530 Roofing and waterproofing 
services 

ছাদ ৈতরী o পািনেরাধক েসবা   4390

  5454 54540 Concrete services কনি ট ৈতরী েসবা   4390
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  5455 54550 Structural steel erection 
services 

ীেলর কাঠােমা ৈতরী েসবা   4390

  5456 54560 Masonry services রাজিম ীর েসবা   4390

  5457 54570 Scaffolding services ম চা ৈতরী েসবা   4390

  5459 54590 Other special trade 
construction services 

a া  িবেশষ uে ে  িনম র্াণ েসবা   4390

546    Installation services াপন/সং ান েসবা   

  5461  Electrical installation 
services 

ৈবদুয্িতক াপনা েসবা   

   54611 Electrical wiring and fitting 
services 

ৈবদুয্িতক তার oয়ািরং o িফিটং েসবা   4321

   54612 Fire alarm installation 
services 

aি  সতকর্তা মূলক য পািত াপন েসবা   4321

   54613 Burglar alarm system 
installation services 

িসেদল েচার েরােধ সতর্কীকরণ বাতর্া েসবা    4321

   54614 Residential antenna 
installation services 

আবািসক ভবেন eি না াপন েসবা   4321

   54619 Other electrical installation 
services 

a া  ৈবদুয্িতক াপনা েসবা   3320, 
4321

  5462  Water plumbing and drain 
laying services 

পািন িন াশন o পাiপ ারা পািন স ালন েসবা   

   54621 Water plumbing services পাiপ ারা পািন স ালন েসবা   4322

   54622 Drain laying services পািন িন াশন েসবা   4322

  5463  Heating, ventilation and air 
conditioning equipment 
installation services 

তাপ, বা  িন াশন/িনেরাধক eবং শীততাপ িনয় ক 
য পািত সংেযাজন েসবা 

  

   54631 Heating equipment 
installation services 

তাপ বধ র্ক য পািত সংেযাজন/সং াপন েসবা   4322

   54632 Ventilation and air 
conditioning equipment 
installation services 

বা  o তাপ িনয় ক য পািত সংেযাজন েসবা   4322

  5464 54640 Gas fitting installation 
services 

াস িফিটং সং াপন/সংেযাজন েসবা   4322

  5465 54650 Insulation services iনসুেলশন েসবা   4329

  5469  Other installation services a া  সং াপন/সংেযাজন েসবা   

   54691 Lift and escalator installation 
services 

িল , ত uঠানামার ৈবদুয্িতক িসিড় েসবা   4329

  54692* Interior designing services আভয্ রীন িডজাiন েসবা  

  54693* Interior decoration services আভয্ রীন সাজ-স া েসবা  

   54699 Other installation services 
n.e.c. 

a া  সং াপন সংেযাজন েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  4330

547    Building completion and 
finishing services 

ভবন সমা করণ o বসবােসর uপেযাগী করণ েসবা   

  5471 54710 Glazing services মসৃনীকরণ েসবা   4330

  5472 54720 Plastering services আ রকরণ েসবা   4330

  5473 54730 Painting services রং করণ েসবা   4330

  5474 54740 Floor and wall tiling services েমেঝ o েদoয়ােল টাi স বসােনা েসবা   4330

  5475 54750 Other floor laying, wall 
covering and wall papering 

েমেঝ, েদoয়াল িবিভ  কাগজ ারা কভািরং সাধারণ 
েসবা 

  4330
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  5476 54760 Joinery and carpentry 
services 

সংেযাগকারী o কাঠ িম ী কােজর েসবা   4330

  5477 54770 Fencing and railing services েবড়া o েরিলং ৈতরী েসবা   4330

  5479 54790 Other building completion 
and finishing services 

ভবেনর a া  সমা ীকরণ কােজর েসবা 
 

  4330

Section 6    Distributive trade services; 
accommodation, food and 
beverage serving services; 
transport services; and 
electricity, gas and water 
distribution services 

বসা-বািণজয্ েসবা, আবাসন, খা  o পানীয় দান 
েসবা, পিরবহন েসবা, াস,িবদুয্ৎ o পািন 
সরবরাহ/িবতরণ েসবা 

  

Division 61    Wholesale trade services পাiকারী বসা েসবা   

611    Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis 

পাiকারী বসা েসবা (িফ বা চুি  তীত)   

   6111  Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of agricultural raw 
materials and live animals 

কৃিষজাত ক চামাল/প  eবং জীিবত াণীর 
পাiকারী বসা েকান িফ বা চুি  তীত 

   

   61111 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of grains and oilseeds 
and oleaginous fruits, seeds 
and animal feed 

শ , ৈতল বীজ, ৈতল জাতীয় ফল, বীজ eবং পশু 
খা  eর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  
ছাড়া  

   

   61112 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of flowers and plants 

ফুল eবং গাছ-পালার চারার পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61113 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of unmanufactured 
tobacco, betal nuts, betal leaf 

পান-সুপাির, ক চা তামােকর পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61114 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of live animals, 
including pet animals 

জীিবত াণী o েপাষা াণীর পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61115 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of hides, skins and 
leather 

ক চা চামড়া, হাড় eবং েলদার eর পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

  61116* Wholesale trade services, 
except on a free or contract 
basis of pluses and spices 

ডাল eবং মসলা জাতীয় ে র পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

 

  61117* Wholesale trade services, 
except on a free or contract 
basis of fibres 

আঁশ জাতীয় শে র (পাট, তুলা iতয্ািদ) পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

 

  61118* Wholesale trade services, 
except on a free or contract 
basis of vegetables 

সবিজর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  
ছাড়া 

 

   61119 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of agricultural raw 
materials n.e.c. 

a া  কৃিষজাত প /ক চামাল যা a  ে ণীভূ  
হয়িন তােদর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা 
চুি  ছাড়া 

   

  6112  Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of food, beverages and 
tobacco 

খা , পাণীয় eবং তামাক জাতীয় পে র পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া  
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   61121 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of fruit and vegetables 

ফল o সবিজর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা 
চুি  ছাড়া 

   

   61122 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of dairy products, eggs 
and edible oils and fats 

দু  জাতীয় , িডম, েভাজয্ ৈতল eবং চিব র্র 
পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61123 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of meat, poultry and 
game 

মাংস, মুরগীর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা 
চুি  ছাড়া 

   

   61124 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of fish and other 
seafood 

মাছ o সামুি ক খা  eর পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61125 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of sugar confectionery 
and bakery products 

িমি  জাতীয় প  eবং েসকেদয়া/েবকারী পে র 
পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61126 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of beverages 

পানীয় জাতীয় পে র পাiকারী বসা েকান কার 
িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61127 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of coffee, tea and spices

কিফ বা চা o মসলা জাতীয় পে র পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61128 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of tobacco products 

তামাক জাতীয় পে র পাiকারী বসা েকান কার 
িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61129 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of food products n.e.c. 

a া  খা  ে র (যা a  ে ণীভূ  হয়িন) 
পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

  6113  Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of textiles, clothing and 
footwear 

বুনন কাপড়, পিরেধয় কাপড় eবং পাদুকার পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61131 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of yarn and fabrics 

সুতা eবং কাপেড়র পাiকারী বসা েকান কার িফ 
বা চুি  ছাড়া 

   

   61132 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of household linens, 
curtains, net curtains and 
diverse household articles of 
textile materials 

ঘের বহৃত িলেনন মশারী, েনেটর ৈতরী পদ র্া eবং 
খানায় বহৃত িবিভ  েট টাiল ািদর পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61133 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of articles of clothing, 
articles of fur and clothing 
accessories 

পিরেধয় কাপড়-েচাপড়, পশমী ািদ eবং িবিভ  
েপাশাকািদ o িজিনেসর পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61134 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of footwear 

পাদুকার পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  
ছাড়া  

   

  6114  Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of household 
appliances, articles and 
equipment 

গৃহ ালী য পািত, ৈতষজপ  eর পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61141 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 

গৃহ ালী ফািন র্চার, আসবাব পে র পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 
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   61142 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of radio and television 
equipment and recorded 
audio and video disks and 
tapes 

েরিডo, িটিভ, যে র eবং aিডo-িভিডo, েটপ 
েরকড র্ার iতয্ািদর পাiকারী বসা েকান কার িফ 
বা চুি  ছাড়া 

   

   61143 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of articles for lighting 

আেলা ালােনার সাম ীর পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61144 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of household appliances

ঘের বহৃত সর ােমর পাiকারী বসা েকান কার 
িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61145 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of miscellaneous 
household utensils, cutlery, 
crockery, glassware, china 
and pottery 

ঘের বহৃত িবিবধ বাসন-প , রা া-বা ার পা , 
কািটলািরজ, ক চ, চীনা মািট o মািটর িজিনষ পে র 
পাiকারী  বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61146 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of wickerwork, cork 
goods, cooper's ware and 
other wooden ware 

ককর্, নল, কাঠ eবং দ ার  বাসন পে র পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  তীত 

   

  6115  Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of miscellaneous 
consumer goods 

িবিবধ েভা  পে র পাiকারী বসা েকান কার 
িফ বা চুি  তীত 

   

   61151 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of books, newspapers, 
magazines and stationery 

বi-পু ক, খবেরর কাগজ সামিয়িক eবং মেনাহারী 
ে র পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  
তীত  

   

   61152 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of photographic, optical 
and precision equipment 

ছিব েতালা, চশমা eবং েল  জাতীয় য ািদর 
পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61153 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of games and toys 

ীড়া o েখলনা সাম ীর পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61154 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of watches, clocks and 
jewellery 

হাত ঘিড়, েদয়াল ঘিড়, aলংকারসাম ীর পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61155 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of sports goods (incl. 
bicycles) 

ীড়া সাম ী eবং বাi-সাiেকল পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61156 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of leather goods and 
travel accessories 

চামড়ার ািদ o মণ সাম ীর পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61159 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of miscellaneous 
consumer goods n.e.c. 

িবিবধ েভা প  সাম ী যা a  ে ণীভূ  হয়িন 
eমন সব িজিনেষর পাiকারী বসা েকান কার িফ 
বা চুি  ছাড়া 

   

  6116  Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of construction 
materials and hardware 

িনম র্াণ সাম ী eবং হাড র্oয়ােরর পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 
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   61161 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of construction 
materials and flat glass 

িনম র্াণ সাম ী eবং েচ া ক েচর পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61162 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of fittings, fixtures and 
ceramic sanitary fixtures 

িফিটংস, িসরািমেকর টয়েলট সাম ীর পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61163 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of wallpaper and floor 
coverings 

েদয়াল েপপার, েমেজর ঢাকার আবরণ/মাদুর জাতীয় 
পে র পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  
ছাড়া 

   

   61164 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of paints, varnishes and 
lacquers 

রং, বািণ র্শ eর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা 
চুি  ছাড়া 

   

   61165 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of hardware and hand 
tools 

ধাতব ািদ (হাড র্oয়ার) eবং হস চািলত য পািত 
(হাড র্-টুলস) eর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা 
চুি  ছাড়া 

   

  6117  Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of chemical and 
pharmaceutical products 

েকিমকয্াল eবং ঔষধপে র পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61171 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of basic industrial 
chemicals and synthetic 
resins 

েমৗিলক িশ  েকিমকয্াল eবং uি দজাত আঠা হেত 
ত ািদর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা 

চুি  ছাড়া 

   

   61172 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of fertilizers and 
agrochemical products 

সার eবং eে া-েকিমকয্ালস ািদর পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61173 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of pharmaceutical 
products 

ঔষধ/েভষজ পে র পাiকারী বসা েকান কার 
িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61174 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of medical and 
orthopaedic goods 

েমিডকয্াল eবং হাড় eর িচিকৎসা সাম ীর পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61175 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of perfumery articles, 
cosmetic articles and toilet 
soaps 

সুগি , সাধন  eবং টয়েলট সাবান সাম ীর 
পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61176 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of cleaning materials 

পির তা স িকর্ত সাম ীর পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

  6118  Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of machinery, 
equipment and supplies 

েমিশন, য পািত eবং a া  সরবরােহর পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61181 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of motor vehicles, 
motorcycles, snowmobiles 
and related parts and 
accessories 

মটর গাড়ী, মটর সাiেকল, বরেফর uপর িদেয় 
চলাচল করা যান eবং য াংশ eর পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 
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   61182 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of other transport 
equipment, except bicycles 

বাi-সাiেকল তীত a া  যানবাহেনর 
সাজসর াম eর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা 
চুি  ছাড়া 

   

   61183 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of office machinery and 
equipment including office 
furniture 

aিফেসর েমিশন eবং য পািত, aিফস আসবাব প  
eর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61184 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of computers and 
packaged software 

কি uটার eবং স oয়ার ােকজ eর পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61185 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of electronic and 
telecommunications 
equipment and parts 

iেলকে ািন  eবং েটিল েযাগােযােগর য পািত 
eবং য াংেশর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা 
চুি  ছাড়া 

   

   61186 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of agricultural lawn and 
garden machinery and 
equipment, including tractors 

কৃিষ কােজ eবং বাগােন বহৃত েমিশন, য পািত, 
কেলর লা ল/ া র eর পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61187 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of mining, construction 
and civil engineering 
machinery and equipment 

খিন, িনম র্াণ eবং িসিভল েকৗশল সং া য পািত 
eবং সর াম eর পাiকারী বসা েকান কার িফ 
বা চুি  ছাড়া 

   

   61188 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of other industry-
specific machinery and 
equipment and related 
operating supplies 

a া  সুিনিদ র্  িশ -িভি ক েমিশনারী eবং 
য পািত eবং eতৎসং া  বহা  সরবরােহর 
পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61189 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of other machinery and 
equipment n.e.c. 

a া  েমিশনারী eবং য পািত যা a  ে ণীভূ  
হয়িন তার পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  
ছাড়া 

   

  6119  Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of other products 

a া  ািদর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা 
চুি  ছাড়া 

   

   61191 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of solid, liquid and 
gaseous fuels and related 
products 

কিঠন, তরল, বায়বীয়, ালানী eবং eতদসং া  
ািদর পাiকারী বসা েকান কার িফ বা চুি  

ছাড়া  

   

   61192 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of metal ores and metal 
in primary forms 

খিনজ ধাতু eবং াথিমক ধাতব পদােথ র্র পাiকারী 
বসা েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61193 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of wood in the rough 

a- ি য়াজাত কােঠর পাiকারী বসা েকান কার 
িফ বা চুি  ছাড়া 

   

   61194 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of paper and 
paperboard 

কাগজ eবং কাগজ েবাড র্ পাiকারী বসা েকান 
কার িফ বা চুি  ছাড়া  

   

   61195 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of waste and scrap and 

বজর্য্, ভা া-চুরা ািদ যা পূন- ি য়ায় 
(recycling) বহার হয় তার পাiকারী বসা 
েকান কার িফ বা চুি  ছাড়া  
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materials for recycling 

   61197 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of electricity 

িবদুয্েতর পাiকারী িবি র বসা েকান কার িফ বা 
চুি  ছাড়া 

   

   61198 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of water 

পািন িবি র পাiকারী বসা েকান কার িফ বা 
চুি  ছাড়া 

   

   61199 Wholesale trade services, 
except on a fee or contract 
basis, of non-metallic minerals 
and other products n.e.c. 

a-ধাতব খিনজ eবং a া  ািদ যা a া  
ে ণীভূ  হয়িন তার পাiকারী বসা েকান কার 
িফ বা চুি  ছাড়া 

   

612   Wholesale trade services on 
fee or contract basis 

পাiকারী বসা েসবা, িফ বা চুি র িভি েত  

  6121  Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
agricultural raw materials 
and live animals 

কৃিষজাত প /কৃিষ ক চামাল eবং জীিবত াণীর 
পাiকারী বসা িফ বা চুি  িভি েত  

   

   61211 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
grains and oilseeds and 
oleaginous fruits, seeds and 
animal feed 

শ , ৈতলবীজ, ৈতলজাতীয় ফল, বীজ eবং পশু 
খাে র পাiকারী বসা িফ বা চুি  িভি েত  

   

   61212 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
flowers and plants 

ফুল eবং গাছ-পালার চারার পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

   

   61213 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
unmanufactured tobacco, 
betal leaf, betal nuts 

ক চা তামাক, পান-সুপািরর পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

   

   61214 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of live 
animals, including pet animals

জীিবত াণী o েপাষা াণীর পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

   

   61215 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of hides, 
skins and leather 

ক চা চামড়া, হাড় eবং েলদার eর পাiকারী বসা 
িফ বা চুি র িভি েত 

   

  61216* Wholesale trade services of 
fee or contract basis, of pulses 
and spices  

ডাল o মসলা জাতীয় পে র পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

 

  61217* Wholesale trade services of 
fee or contract basis, of bires 

আঁশ জাতীয় ব র (পাট, তুলা) পাiকারী বসা িফ 
বা চুি র িভি েত 

 

  61218* Wholesale trade services of 
fee or contract basis, of 
vegetables 

সবিজর পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত  

   61219 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
agricultural raw materials 
n.e.c. 

a া  কৃিষজাত প /ক চামাল যা a  ে ণীভূ  
হয়িন তােদর পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

  6122  Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of food, 
beverages and tobacco 

খা , পানীয় eবং তামাক জাতীয় পে র পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61221 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of fruit 
and vegetables 

ফল o সবিজর পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত 

   

   61222 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of dairy 
products, eggs and edible oils 
and fats 

দু  জাতীয় , িডম, েভাজয্ ৈতল eবং চিব র্র 
পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 
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   61223 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of meat, 
poultry and game 

মাংস, মুরগীর পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত 

   

   61224 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of fish 
and other seafood 

মাছ o সামুি ক খা  eর পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

   

   61225 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of sugar 
confectionery and bakery 
products 

িমি  জাতীয় প  eবং েসকেদয়া/েবকারী পে র 
পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61226 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
beverages 

পানীয় জাতীয় পে র পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত 

   

   61227 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
coffee, tea and spices 

কিফ বা চা o মসলা জাতীয় পে র পাiকারী বসা 
িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61228 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
tobacco products 

তামাক জাতীয় পে র পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত 

   

   61229 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of food 
products n.e.c. 

a া  খা  ে র পাiকারী বসা  যা a  
ে ণীভূ  হয়িন, িফ বা চুি র িভি েত 

   

  6123  Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
textiles, clothing and 
footwear 

বুনন কাপড়, পিরেধয় কাপড় eবং পাদুকার পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত  

   

   61231 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of yarn 
and fabrics 

সুতা eবং কাপেড়র পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত  

   

   61232 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
household linens, curtains, net 
curtains and diverse 
household articles 

ঘের বহৃত িলেনন মশারী েনেটর ৈতরী পদ র্া eবং 
খানায় বহৃত িবিভ  েট টাiল ািদর পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত  

   

   61233 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
articles of clothing, articles of 
fur and clothing accessories 

পিরেধয় কাপড়-েচাপড়, পশমী ািদ eবং িবিভ  
েপাশাকািদর পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61234 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
footwear 

পাদুকার পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত     

  6124  Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
household appliances, articles 
and equipment 

গৃহ ালী য পািত, ৈতষজপ  o য পািতর পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত  

   

   61241 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
household furniture 

গৃহ ালী আসবাব পে র পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

   

   61242 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of radio 
and television equipment and 
recorded audio and video 
disks and tapes 

েরিডo, িটিভ, aিডo-িভিডo, েটপ েরকড র্ার 
iতয্ািদর পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61243 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
articles for lighting 

আেলা ালােনার সাম ীর পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

   

   61244 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 

ঘের বহৃত সর ােমর পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 
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household appliances 

   61245 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
miscellaneous household 
utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

ঘের বহৃত িবিবধ বাসন-প , রা া-বা ার পা , 
কািট র্লািরজ, ক চ, িচনা মািট o মািটর িজিনষ পে র 
পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত  

   

   61246 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
wickerwork, cork goods, 
cooper's ware and other 
wooden ware 

ককর্, নল, দ ার বাসন পে র পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত  

   

  6125  Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
miscellaneous consumer 
goods 

িবিবধ েভা  পে র পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত 

   

   61251 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of books, 
newspapers, magazines and 
stationery 

বi-পু ক, খবেরর কাগজ সামিয়িক eবং মেনাহারী 
ে র পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61252 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
photographic, optical and 
precision equipment 

ছিব েতালা, চশমা eবং েল  জাতীয় ে র 
পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত  

   

   61253 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
games and toys 

ীড়া o েখলনা সাম ীর পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

   

   61254 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
watches, clocks and jewellery 

হাত ঘিড়, েদয়াল ঘিড়, aলংকার সাম ীর পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61255 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of sports 
goods (incl. bicycles) 

ীড়া সাম ী, বাi-সাiেকলসহ পাiকারী বসা িফ 
বা চুি র িভি েত 

   

   61256 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
leather goods and travel 
accessories 

চামড়ার ািদ o মণ সাম ীর পাiকারী বসা 
িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61259 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
miscellaneous consumer 
goods n.e.c. 

িবিবধ েভা  প  সাম ী যা a  ে ণীভূ  হয়িন 
eমন সব িজিনেষর পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত 

   

  6126  Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
construction materials and 
hardware 

িনম র্াণ সাম ী eবং হাড র্oয়ােরর পাiকারী বসা িফ 
বা চুি র িভি েত 

   

   61261 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
construction materials and 
flat glass 

িনম র্াণ সাম ী eবং েচ া ক েচর পাiকারী বসা 
িফ বা চুি র িভি েত  

   

   61262 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
fittings, fixtures and ceramic 
sanitary fixtures 

িফিটংস, িসরািমেকর টয়েলট সাম ীর পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61263 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
wallpaper and floor coverings

েদয়াল েপপার, েমেজর ঢাকার আবরণ/মাদুর জাতীয় 
পে র পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61264 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
paints, varnishes and lacquers

রং, বািণ র্শ eর পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত 
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   61265 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
hardware and hand tools 

ধাতব ািদ (হাড র্oয়ার) eবং হ চািলত য পািত 
(হাড র্-টুলস) eর পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত  

   

  6127  Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
chemical and pharmaceutical 
products 

েকিমকয্াল eবং ঔষধ পে র পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

   

   61271 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of basic 
industrial chemicals and 
synthetic resins 

েমৗিলক িশ  েকিমকয্াল eবং uি তজাত আঠা হেত 
ত ািদর পাiকারী বসা িফ বা চুি র 

িভি েত 

   

   61272 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
fertilizers and agrochemical 
products 

সার eবং eে া-েকিমকয্ালস ািদর পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত  

   

   61273 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
pharmaceutical products 

ঔষধ/েভষজ পে র পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত  

   

   61274 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
medical and orthopaedic 
goods 

েমিডকয্াল eবং হাড় eর িচিকৎসা সাম ীর পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61275 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
perfumery articles, cosmetic 
articles and toilet soaps 

সুগি , সাধন  eবং টয়েলট সাবান সাম ীর 
পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61276 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
cleaning materials 

পির তা স িকর্ত সাম ীর পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

   

  6128  Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
machinery, equipment and 
supplies 

েমিশন, য পািত eবং a া  সরবরােহর পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61281 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of motor 
vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related 
parts and accessories 

মটর গাড়ী, মটর সাiেকল, বরেফর uপর িদেয় 
চলাচল করা যান eবং য াংশ eর পাiকারী বসা 
িফ বা চুি র িভি েত  

   

   61282 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of other 
transport equipment, except 
bicycles 

বাi-সাiেকল তীত a া  যানবাহেনর 
সাজসর াম eর পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত 

   

   61283 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of office 
machinery and equipment 
including office furniture 

aিফেসর েমিশন eবং য পািত, aিফস আসবাব প  
eর পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61284 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
computers and packaged 
software 

কি uটার eবং স oয়ার ােকজ eর পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত  

   

   61285 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
electronic and 
telecommunications 
equipment and parts 

iেলক িন  eবং েটিল েযাগােযােগর য পািত eবং 
য াংেশর পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61286 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
agricultural, lawn and garden 
machinery and equipment, 
including tractors 

কৃিষ কােজ eবং বাগােন বহৃত েমিশন, য পািত, 
কেলর লা ল/ া র eর পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত  
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   61287 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
mining, construction and civil 
engineering machinery and 
equipment 

খিন, িনম র্াণ eবং িসিভল েকৗশল সং া  য পািত 
eবং সর াম eর পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত  

   

   61288 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of other 
industry-specific machinery 
and equipment and related 
operating supplies 

a া  সুিনিদ র্  িশ -িভি ক েমিশনারী eবং 
য পািত eবং eতৎসং া  বহা  সরবরােহর 
পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61289 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of other 
machinery and equipment 
n.e.c. 

a া  েমিশনারী eবং য পািত যা a  ে ণীভূ  
হয়িন তার পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত  

   

  6129  Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of other 
products 

a া  ািদর পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত  

   

   61291 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of solid, 
liquid and gaseous fuels and 
related products 

কিঠন, তরল, বায়বীয়, ালানী eবং eতদসং া  
ািদর পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61292 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of metal 
ores and metal in primary 
forms 

খিনজ ধাতু eবং াথিমক ধাতব পদােথ র্র পাiকারী 
বসা িফ বা চুি র িভি েত  

   

   61293 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of wood 
in the rough 

a- ি য়াজাত কােঠর পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত  

   

   61294 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of paper 
and paperboard 

কাগজ eবং েপপার েবাড র্ eর পাiকারী বসা িফ বা 
চুি র িভি েত 

   

   61295 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of waste 
and scrap and materials for 
recycling 

বজর্য্, ভা া-চুরা ািদ যা পূণ- ি য়ায় 
(recycling) বহার হয় তার পাiকারী বসা 
িফ বা চুি র িভি েত 

   

   61297 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of 
electricity 

িবদুয্েতর পাiকারী িবি  িফ বা চুি র িভি েত    

   61298 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of water

পািন িবি র পাiকারী বসা িফ বা চুি র িভি েত    

   61299 Wholesale trade services on a 
fee or contract basis, of non-
metallic minerals and other 
products n.e.c. 

a-ধাতব খিনজ eবং a া  ািদ যা a  
ে ণীভূ  হয়িন তার পাiকারী বসা িফ বা চুি র 
িভি েত  

   

Division 62   Retail trade services খুচরা বসা েসবা  

621   Non-specialized store retail 
trade services 

সাধারণ (a-িবেশষািয়ত) েদাকােন খুচরা বসা 
েসবা 

 

622   Specialized store retail trade 
services 

িবেশষািয়ত েদাকােন খুচরা বসা েসবা  

623   Mail order or internet retail 
trade services 

ডাকেযােগ িনেদ র্েশ aথবা i ারেনেট খুচরা বসা 
েসবা 

 

624   Other non-store retail trade 
services 

a া  েদাকানিবহীন (non-store) খুচরা 
বসা েসবা 

 

625   Retail trade services on a fee 
or contract basis 

িফ aথবা চুি র িভি েত খুচরা বসা েসবা  

  6211  Non-specialized store retail 
trade services, of agricultural 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন কৃিষ প /ক চামাল o 
জীিবত াণীর খুচরা বসা েসবা 
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raw materials and live 
animals 

   62111 Non-specialized store retail 
trade services, of grains and 
oilseeds and oleaginous fruits, 
seeds and animal feed 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন শ , ৈতলবীজ, ৈতল 
জাতীয় ফল, বীজ eবং পশু খাে র খুচরা বসা 
েসবা 

   

   62112 Non-specialized store retail 
trade services, of flowers and 
plants 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ফুল o চারাগােছর খুচরা 
বসা েসবা 

   

   62114 Non-specialized store retail 
trade services, of live animals, 
including pet animals 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন জীিবত াণী o েপাষা 
াণীর খুচরা বসা েসবা 

   

   62115 Non-specialized store retail 
trade services, of hides, skins 
and leather 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন পশুর চামড়া, হাড়, েলদার 
eর খুচরা বসা েসবা 

   

  62116* Grocery store retail trade 
services 

মুিদ েদাকান eর খুচরা বসা েসবা  

   62119 Non-specialized store retail 
trade services, of agricultural 
raw materials n.e.c. 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন a া  কৃিষপ /কৃিষ 
ক চামাল যা a  ে ণীভূ  হয়িন তােদর খুচরা 
বসা েসবা 

   

  6212  Non-specialized store retail 
trade services, of food, 
beverages and tobacco 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন খা  o পানীয় o 
তামাকজাত পে র খুচরা বসা েসবা  

   

   62121 Non-specialized store retail 
trade services, of fruit and 
vegetables 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ফল o সবিজর খুচরা বসা 
েসবা 

   

   62122 Non-specialized store retail 
trade services, of dairy 
products, eggs and edible oils 
and fats 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন  দু জাত প , িডম, 
েভাজয্ৈতল eবং চিব র্র খুচরা বসা েসবা 

   

   62123 Non-specialized store retail 
trade services, of meat, 
poultry and game 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন মাংস, হ সমুরগীর খুচরা 
বসা েসবা 

   

   62124 Non-specialized store retail 
trade services, of fish and 
other seafood 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন মাছ o a া  সামি ক 
খা  খুচরা বসা েসবা 

   

   62125 Non-specialized store retail 
trade services, of sugar 
confectionery and bakery 
products 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন িচিন জাতীয় প  eবং 
েসকেদয়া (bakery) প  সমূহ খুচরা বসা 
েসবা 

   

   62126 Non-specialized store retail 
trade services, of beverages 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন পানীয় খুচরা বসা েসবা    

   62127 Non-specialized store retail 
trade services, of coffee, tea 
and spices 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন কিফ, চা eবং মসলা 
জাতীয় খুচরা বসা েসবা 

   

   62128 Non-specialized store retail 
trade services, of tobacco 
products 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন তামাকজাত  খুচরা  
বসা েসবা 

   

   62129 Non-specialized store retail 
trade services, of food 
products n.e.c. 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন খা  ািদ খুচরা বসা 
েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন  

   

  6213  Non-specialized store retail 
trade services, of textiles, 
clothing and footwear 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন বয়ন করা কাপড়, পিরেধয় 
eবং পাদুকার খুচরা  বসা েসবা 

   

   62131 Non-specialized store retail 
trade services, of yarn and 
fabrics 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন সুতা o সুতা েথেক ৈতরী 
ািদর খুচরা বসা েসবা 
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   62132 Non-specialized store retail 
trade services, of household 
linens, curtains, net curtains 
and diverse household 
articles of textile materials 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ঘের বহৃত িলেননস, 
মশারী, েনেটর ৈতরী পদ র্া বা মশারী, বয়নকৃত 
(েবানা) uপাদােন ৈতরী িবিভ  ািদর খুচরা বসা 
েসবা 

   

   62133 Non-specialized store retail 
trade services, of articles of 
clothing, articles of fur and 
clothing accessories 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন পিরেধয় কাপড়েচাপড়, 
পশমী ািদ eবং পিরেধয় িবিভ  েপাশাকািদর 
খুচরা  বসা েসবা 

   

   62134 Non-specialized store retail 
trade services, of footwear 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন জুতা/পাদুকার খুচরা বসা 
েসবা 

   

  6214  Non-specialized store retail 
trade services, of household 
appliances, articles and 
equipment 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন গৃহ ালী য পািত, 
ৈতজষপ  o সাজ-সর ামািদর খুচরা বসা েসবা 

   

   62141 Non-specialized store retail 
trade services, of household 
furniture 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন গৃেহ বহৃত আসবাবপে র 
খুচরা বসা েসবা 

   

   62142 Non-specialized store retail 
trade services, of radio and 
television equipment and 
recorded audio and video 
disks and tapes 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন েরিডo eবং িটিভর 
সর াম, েরকর্েডড aিডo, িভিডo eবং িড  o 
িফতার খুচরা বসা েসবা 

   

   62143 Non-specialized store retail 
trade services, of articles for 
lighting 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন আেলা ৈতরীর জ  বহৃত 
ািদর খুচরা বসা েসবা 

   

   62144 Non-specialized store retail 
trade services, of household 
appliances 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ঘের/খানায় বহৃত 
য পািতর খুচরা বসা েসবা 

   

   62145 Non-specialized store retail 
trade services, of 
miscellaneous household 
utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ঘের বহৃত িবিভ  
ৈতজষপ , কতর্ন য পািত, রা াবা ার পা সমূহ, 
ক চ o িচনা মািটর ািদ, রা ার হািড়-পািতল eর 
খুচরা বসা েসবা 

   

   62146 Non-specialized store retail 
trade services, of wickerwork, 
cork goods, cooper's ware and 
other wooden ware 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন েবত বা লতার বুনন েথেক 
ৈতরী , কেকর্র ৈতরী , নল, ােরল iতয্ািদ 

 eবং a া  কােঠর ৈতরী ািদর খুচরা 
বসা েসবা 

   

  62147* Non-specialized store retail 
trade services of  
pharmaceutical products 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ঔ ধ পে র  খুচরা বসা 
েসবা 

 

  6215  Non-specialized store retail 
trade services, of 
miscellaneous consumer 
goods 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন িবিভ  েভা পে র খুচরা 
বসা েসবা 

   

   62151 Non-specialized store retail 
trade services, of books, 
newspapers, magazines and 
stationery 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন বi-পু ক, খবেরর কাগজ, 
সামিয়কী o মেনাহরী ে র খুচরা বসা েসবা 

   

   62152 Non-specialized store retail 
trade services, of 
photographic, optical and 
precision equipment 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ছিব েতালা, চশমা o েল  
জাতীয় য ািদর খুচরা বসা েসবা 

   

   62153 Non-specialized store retail 
trade services, of games and 
toys 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ীড়া o েখলনা সাম ীর 
খুচরা বসা েসবা 

   

   62154 Non-specialized store retail 
trade services, of watches, 
clocks and jewellery 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন হাত ঘিড়, েদয়াল ঘিড় o 
aলংকার সাম ীর খুচরা বসা েসবা 
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   62155 Non-specialized store retail 
trade services, of sports 
goods (incl. bicycles) 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন বাi-সাiেকলসহ েখলা লার 
সাম ীর খুচরা বসা েসবা 

   

   62156 Non-specialized store retail 
trade services, of leather 
goods and travel accessories 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন চামড়া জাতীয়  eবং 
মণ সর ামািদর খুচরা  বসা েসবা 

   

   62159 Non-specialized store retail 
trade services, of 
miscellaneous consumer 
goods n.e.c. 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন িবিভ  ধরেনর েভা পে র 
খুচরা বসা েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

   

  6216  Non-specialized store retail 
trade services, of 
construction materials and 
hardware 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন িনম র্াণ সাম ী eবং ধাতব 
uপাদন (হাড র্oয়ার)সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

   

   62161 Non-specialized store retail 
trade services, of 
construction materials and 
flat glass 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন িনম র্াণ সাম ী o েচ া 
ক েচর খুচরা বসা েসবা 

   

   62162 Non-specialized store retail 
trade services, of fittings, 
fixtures and ceramic sanitary 
fixtures 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ায়ীভােব লাগান কাঠােমা, 
টয়েলট, েবিসন iতয্ািদেত লাগােনা িসরািমক ে র 
খুচরা বসা েসবা 

   

   62163 Non-specialized store retail 
trade services, of wallpaper 
and floor coverings 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন oয়াল েপপার (েদয়ােল 
আবরণ েদয়া রি ন কাগজ) েমেঝেত মাদুর 
(আবরণ) সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

   

   62164 Non-specialized store retail 
trade services, of paints, 
varnishes and lacquers 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন রং, বািণ র্শ, গাঢ় বািণ র্েশর 
খুচরা বসা েসবা 

   

   62165 Non-specialized store retail 
trade services, of hardware 
and hand tools 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ধাতব ািদ o হােত 
বহৃত য ািদর খুচরা বসা েসবা 

   

  6217  Non-specialized store retail 
trade services, of chemical 
and pharmaceutical products 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন রাসায়ািনক o ঔষধ প  
সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

   

  62171 Non-specialized store retail 
trade services, of basic 
industrial chemicals and 
synthetic resins 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন েমৗিলক িশ জাত 
রাসায়ািনক o িসে িটক (সংেযাজনমূলক) uি দ 
কাঠ েথেক তকৃত ে র খুচরা বসা েসবা 

 

   62172 Non-specialized store retail 
trade services, of fertilizers 
and agrochemical products 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন সার o কৃিষজাত 
রাসায়ািনক পে র খুচরা বসা েসবা 

   

   62173 Non-specialized store retail 
trade services, of 
pharmaceutical products 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন ঔষধ ত সং া  খুচরা 
বসা েসবা 

   

   62174 Non-specialized store retail 
trade services, of medical and 
orthopaedic goods 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন িচিকৎসাজাত eবং হােড়র 
িচিকৎসা পে র খুচরা বসা েসবা 

   

   62175 Non-specialized store retail 
trade services, of perfumery 
articles, cosmetic articles and 
toilet soaps 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন সুগি  , সাধন  o 
সাধন সাবান খুচরা বসা েসবা 

   

   62176 Non-specialized store retail 
trade services, of cleaning 
materials 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন পির ার করার uপাদান 
সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

   

  6218  Non-specialized store retail 
trade services, of machinery, 
equipment and supplies 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন য পািত, সর াম eবং 
সরবরাহ সমূেহর খুচরা বসা েসবা 
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   62181 Non-specialized store retail 
trade services, of motor 
vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related 
parts and accessories 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন মটরগাড়ী, মটর সাiেকল, 
বরেফর uপর িদেয় গমনকারী া মান যান eবং 
eতদসং া  য াংেশর খুচরা বসা েসবা 

   

   62182 Non-specialized store retail 
trade services, of other 
transport equipment, except 
bicycles 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন বাi-সাiেকল তীত 
a া  পিরবহেনর য পািতর খুচরা বসা েসবা 

   

   62183 Non-specialized store retail 
trade services, of office 
machinery and equipment 
including office furniture 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন aিফেস বহৃত য পািত, 
সাজ-সর াম o আসবাব পে র খুচরা বসা েসবা 

   

   62184 Non-specialized store retail 
trade services, of computers 
and packaged software 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন কি uটার eবং 
স  টoয়ার খুচরা বসা েসবা 

   

   62185 Non-specialized store retail 
trade services, of electronic 
and telecommunications 
equipment and parts 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন iেলকি ক eবং তার 
েযাগােযাগ সর াম o য াংশ সমূেহর খুচরা বসা 
েসবা 

   

   62186 Non-specialized store retail 
trade services, of agricultural, 
lawn and garden machinery 
and equipment, including 
tractors 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন কৃিষ সং া  জিমেত o 
বাগােন বহৃত য ািদ, সর াম, কেলর লা লসহ 
খুচরা বসা েসবা 

   

   62187 Non-specialized store retail 
trade services, of mining, 
construction and civil 
engineering machinery and 
equipment 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন খিনজ, িনম র্াণ eবং িসিভল 
েকৗশল সং া  য ািদ o সর ামািদর খুচরা 
বসা েসবা 

   

   62188 Non-specialized store retail 
trade services, of other 
industry-specific machinery 
and equipment and related 
operating supplies 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন a া  িশে  বহৃত 
সুিনিদ র্  য পািত, সর াম o eতদসং া  সরবরাহ 
খুচরা বসা েসবা 

   

   62189 Non-specialized store retail 
trade services, of other 
machinery and equipment 
n.e.c. 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন যা a  ে ণীভূ  হয়িন 
eসব য পািত o সর াম সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

   

  6219  Non-specialized store retail 
trade services, of other 
products 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন a া  প সমূেহর খুচরা 
বসা েসবা 

   

   62191 Non-specialized store retail 
trade services, of solid, liquid 
and gaseous fuels and related 
products 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন কিঠন, তরল o বায়বীয় 
ালানী eবং ei সং া  ািদর খুচরা বসা 
েসবা 

   

   62194 Non-specialized store retail 
trade services, of paper and 
paperboard 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন  কাগজ o েপপার েবােড র্র  
খুচরা বসা েসবা 

   

   62199 Non-specialized store retail 
trade services, of non-metallic 
minerals and other products 
n.e.c. 

a-িবেশষািয়ত েদাকােন a- ি য়াজাত a-ধাতব 
খিনজ o a া  ে র খুচরা বসা েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

   

622    Specialized store retail trade 
services 

িবেশষািয়ত েদাকােন খুচরা বসা েসবা    

  6221  Specialized store retail trade 
services, of agricultural raw 
materials and live animals 

িবেশষািয়ত েদাকােন কৃিষ প /ক চামাল o জীিবত 
াণীর খুচরা বসা েসবা 
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   62211 Specialized store retail trade 
services, of grains and 
oilseeds and oleaginous fruits, 
seeds and animal feed 

িবেশষািয়ত েদাকােন শ , ৈতলবীজ, ৈতলজাতীয় 
ফল, বীজ eবং পশু খাে র খুচরা বসা েসবা 

   

   62212 Specialized store retail trade 
services, of flowers and plants

িবেশষািয়ত েদাকােন ফুল o চারাগােছর খুচরা বসা 
েসবা 

   

   62214 Specialized store retail trade 
services, of live animals, 
including pet animals 

িবেশষািয়ত েদাকােন জীিবত াণী o েপাষা াণীর 
খুচরা বসা েসবা 

   

   62215 Specialized store retail trade 
services, of hides, skins and 
leather 

িবেশষািয়ত েদাকােন পশুর চামড়া, হাড়, েলদার 
জাতীয় ে র খুচরা বসা েসবা 

   

  62216* Specialized store retail trade 
services, of spices 

িবেশষািয়ত েদাকােন মসলা জাতীয় পে র খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62217* Specialized store retail trade 
services, of betal nuts and 
betal leaf 

িবেশষািয়ত েদাকােন পান-সুপারীর খুচরা বসা 
েসবা 

 

   62219 Specialized store retail trade 
services, of agricultural raw 
materials n.e.c. 

িবেশষািয়ত েদাকােন a া  কৃিষপ /কৃিষ 
ক চামাল যা a  ে ণীভূ  হয়িন তােদর খুচরা 
বসা েসবা 

   

  6222  Specialized store retail trade 
services, of food, beverages 
and tobacco 

িবেশষািয়ত েদাকােন খা  o পানীয় o তামাকজাত 
পে র খুচরা বসা েসবা 

   

   62221 Specialized store retail trade 
services, of fruit and 
vegetables 

িবেশষািয়ত েদাকােন ফল o সবিজর খুচরা বসা 
েসবা 

   

  62222 Specialized store retail trade 
services, of dairy products, 
eggs and edible oils and fats 

িবেশষািয়ত েদাকােন দু জাত ািদ, িডম, েভাজয্ 
েতল eবং চিব র্র খুচরা বসা েসবা 

 

  62223 Specialized store retail trade 
services, of meat, poultry and 
game 

িবেশষািয়ত েদাকােন মাংস, হ স-মুরগীর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62224 Specialized store retail trade 
services, of fish and other 
seafood 

িবেশষািয়ত েদাকােন মাছ eবং a া  সামুি ক 
খাে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62225 Specialized store retail trade 
services, of sugar 
confectionery and bakery 
products 

িবেশষািয়ত েদাকােন িচিনর কনেফকশনারী eবং 
েবকারী ািদর খুচরা বসা েসবা 

 

  62226 Specialized store retail trade 
services, of beverages 

িবেশষািয়ত েদাকােন পানীয় পে র খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62227 Specialized store retail trade 
services, of coffee, tea and 
spices 

িবেশষািয়ত েদাকােন কিফ, চা eবং মসলার খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62228 Specialized store retail trade 
services, of tobacco products 

িবেশষািয়ত েদাকােন তামাক ািদর খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62229 Specialized store retail trade 
services, of food products 
n.e.c. 

িবেশষািয়ত েদাকােন খা  ািদ যা a  
ে ণীভূ  হয়িন তার খুচরা বসা েসবা 

 

 6223  Specialized store retail trade 
services, of textiles, clothing 
and footwear 

িবেশষািয়ত েদাকােন েট টাiল, কাপড় eবং পাদুকা 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62231 Specialized store retail trade 
services, of yarn and fabrics 

িবেশষািয়ত েদাকােন সুতা eবং আঁশ/তম ু খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62232 Specialized store retail trade 
services, of household linens, 

িবেশষািয়ত েদাকােন গৃেহর িলেনন, মশারী,িবিভ  
গৃহ ালীর িজিনেসর খুচরা বসা েসবা 
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curtains, net curtains and 
diverse household articles of 
textile materials 

  62233 Specialized store retail trade 
services, of articles of 
clothing, articles of fur and 
clothing accessories 

িবেশষািয়ত েদাকােন পিরেধয় কাপড়েচাপড়, পশমী 
ািদ eবং পিরেধয় িবিভ  েপাশাকািদর খুচরা  
বসা েসবা 

 

  62234 Specialized store retail trade 
services, of footwear 

িবেশষািয়ত েদাকােন জুতা/পাদুকার খুচরা বসা 
েসবা 

 

 6224  Specialized store retail trade 
services, of household 
appliances, articles and 
equipment 

িবেশষািয়ত েদাকােন গৃহ ালী য পািত, ৈতজষপ  
o সাজ-সর ামািদর খুচরা বসা েসবা 

 

  62241 Specialized store retail trade 
services, of household 
furniture 

িবেশষািয়ত েদাকােন গৃেহ বহৃত আসবাবপে র 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62242 Specialized store retail trade 
services, of radio and 
television equipment and 
recorded audio and video 
disks and tapes 

িবেশষািয়ত েদাকােন েরিডo eবং িটিভর সর াম, 
েরকর্েডড aিডo, িভিডo eবং িড  o িফতার খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62243 Specialized store retail trade 
services, of articles for 
lighting 

িবেশষািয়ত েদাকােন আেলার জ  বহৃত ািদর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62244 Specialized store retail trade 
services, of household 
appliances 

িবেশষািয়ত েদাকােন ঘের/খানায় বহৃত য পািতর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62245 Specialized store retail trade 
services, of miscellaneous 
household utensils, cutlery, 
crockery, glassware, china 
and pottery 

িবেশষািয়ত েদাকােন ঘের বহৃত িবিভ  ৈতজষপ , 
কতর্ন য পািত, রা াবা ার পা সমূহ, ক চ o িচনা 
মািটর ািদ, রা ার হািড়-পািতল eর খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62246 Specialized store retail trade 
services, of wickerwork, cork 
goods, cooper's ware and 
other wooden ware 

িবেশষািয়ত েদাকােন েবত বা লতার বুনন েথেক 
ৈতরী , কেকর্র ৈতরী , নল, ােরল iতয্ািদ 

 eবং a া  কােঠর ৈতরী ািদর খুচরা 
বসা েসবা 

 

 6225  Specialized store retail trade 
services, of miscellaneous 
consumer goods 

িবেশষািয়ত েদাকােন িবিভ  েভা পে র খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62251 Specialized store retail trade 
services, of books, 
newspapers, magazines and 
stationery 

িবেশষািয়ত েদাকােন বi-পু ক, খবেরর কাগজ, 
সামিয়কী o মেনাহরী ে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62252 Specialized store retail trade 
services, of photographic, 
optical and precision 
equipment 

িবেশষািয়ত েদাকােন ছিব েতালা, চশমা o েল  
জাতীয় য ািদর খুচরা বসা েসবা 

 

  62253 Specialized store retail trade 
services, of games and toys 

িবেশষািয়ত েদাকােন ীড়া o েখলনা সাম ীর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62254 Specialized store retail trade 
services, of watches, clocks 
and jewellery 

িবেশষািয়ত েদাকােন হাত ঘিড়, েদয়াল ঘিড় o 
aলংকার সাম ীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62255 Specialized store retail trade 
services, of sports goods (incl. 
bicycles) 

িবেশষািয়ত েদাকােন বাi-সাiেকলসহ েখলাধুলার 
সাম ীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62256 Specialized store retail trade 
services, of leather goods and 
travel accessories 

িবেশষািয়ত েদাকােন চামড়া জাতীয়  eবং মণ 
সর ামািদর খুচরা  বসা েসবা 
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  62259 Specialized store retail trade 
services, of miscellaneous 
consumer goods n.e.c. 

িবেশষািয়ত েদাকােন িবিভ  ধরেনর েভা পে র 
খুচরা বসা েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 

 6226  Specialized store retail trade 
services, of construction 
materials and hardware 

িবেশষািয়ত েদাকােন িনম র্াণ সাম ী eবং ধাতব 
uপাদন সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62261 Specialized store retail trade 
services, of construction 
materials and flat glass 

িবেশষািয়ত েদাকােন িনম র্াণ সাম ী o েচ া ক েচর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62262 Specialized store retail trade 
services, of fittings, fixtures 
and ceramic sanitary fixtures 

িবেশষািয়ত েদাকােন ায়ীভােব লাগান কাঠােমা, 
টয়েলট, েবিসন iতয্ািদেত লাগােনা িসরািমেকর 
ৈতরী কাঠােমার খুচরা বসা েসবা 

 

  62263 Specialized store retail trade 
services, of wallpaper and 
floor coverings 

িবেশষািয়ত েদাকােন oয়াল েপপার (েদয়ােল আবরণ 
েদয়া রি ন কাগজ) েমেঝেত মাদুর (আবরণ) 
সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62264 Specialized store retail trade 
services, of paints, varnishes 
and lacquers 

িবেশষািয়ত েদাকােন রং, বািণ র্শ, গাঢ় বািণ র্েশর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62265 Specialized store retail trade 
services, of hardware and 
hand tools 

িবেশষািয়ত েদাকােন ধাতব ািদ o হােত ৈতরী 
য ািদর খুচরা বসা েসবা 

 

 6227  Specialized store retail trade 
services, of chemical and 
pharmaceutical products 

িবেশষািয়ত েদাকােন রাসায়ািনক o ঔষধ প  
সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62271 specialized store retail trade 
services, of basic industrial 
chemicals and synthetic 
resins 

িবেশষািয়ত েদাকােন েমৗিলক িশ জাত রাসায়ািনক 
o িসে িটক (সংেযাজনমূলক) uি দ কাঠ েথেক 
তকৃত ে র খুচরা বসা েসবা  

 

  62272 Specialized store retail trade 
services, of fertilizers and 
agrochemical products 

িবেশষািয়ত েদাকােন েমৗিলক সার o কৃিষজাত 
রাসায়ািনক পে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62273 Specialized store retail trade 
services, of pharmaceutical 
products 

িবেশষািয়ত েদাকােন ঔষধ ত সং া  খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62274 Specialized store retail trade 
services, of medical and 
orthopaedic goods 

িবেশষািয়ত েদাকােন িচিকৎসাজাত eবং হােড়র 
িচিকৎসা পে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62275 Specialized store retail trade 
services, of perfumery 
articles, cosmetic articles and 
toilet soaps 

িবেশষািয়ত েদাকােন সুগি  , সাধন  o 
সাধন সাবান খুচরা বসা েসবা 

 

  62276 Specialized store retail trade 
services, of cleaning 
materials 

িবেশষািয়ত েদাকােন পির ার করার uপাদান সমূহ 
খুচরা বসা েসবা 

 

 6228  Specialized store retail trade 
services, of machinery, 
equipment and supplies 

িবেশষািয়ত েদাকােন েমিশনারী, য পািত eবং 
সরবরােহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62281 Specialized store retail trade 
services, of motor vehicles, 
motorcycles, snowmobiles 
and related parts and 
accessories 

িবেশষািয়ত েদাকােন মটরগাড়ী, মটর সাiেকল, 
বরেফর uপর িদেয় গমনকারী া মান যান eবং 
eতৎসং া  য াংেশর খুচরা বসা েসবা 

 

  62282 Specialized store retail trade 
services, of other transport 
equipment, except bicycles 

িবেশষািয়ত েদাকােন a া  পিরবহন য পািতর 
(বাi-সাiেকল িতত) খুচরা বসা েসবা 

 

  62283 Specialized store retail trade 
services, of office machinery 
and equipment, including 

িবেশষািয়ত েদাকােন aিফেস বহৃত য পািত, 
সাজ-সর াম o আসবাব পে র খুচরা বসা েসবা 
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  62284 Specialized store retail trade 
services, of computers and 
packaged software 

িবেশষািয়ত েদাকােন কি uটার eবং স oয়ার 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62285 Specialized store retail trade 
services, of electronic and 
telecommunications 
equipment and parts 

িবেশষািয়ত েদাকােন iেলকে ািনক eবং তার 
েযাগােযাগ সর াম o য াংশ সমূেহর খুচরা বসা 
েসবা। 

 

  62286 Specialized store retail trade 
services, of agricultural, lawn 
and garden machinery and 
equipment, including tractors 

িবেশষািয়ত েদাকােন কৃিষ সং া  মাঠ o বাগােন 
বহৃত য ািদ, সর াম, কেলর লা লসহ খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62287 Specialized store retail trade 
services, of mining, 
construction and civil 
engineering machinery and 
equipment 

িবেশষািয়ত েদাকােন খিনজ, িনম র্াণ eবং িসিভল 
েকৗশল সং া  য ািদ o সর ামািদর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62288 Specialized store retail trade 
services, of other industry-
specific machinery and 
equipment and related 
operating supplies 

িবেশষািয়ত েদাকােন a া  িশে  বহৃত সুিনিদ র্  
য পািত, সর াম o eতদসং া  সরবরাহ খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62289 Specialized store retail trade 
services, of other machinery 
and equipment n.e.c. 

িবেশষািয়ত েদাকােন যা a  ে ণীভূ  হয়িন eসব 
য পািত o সর াম সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

 6229  Specialized store retail trade 
services, of other products 

িবেশষািয়ত েদাকােন a া  প সমূেহর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62291 Specialized store retail trade 
services, of solid, liquid and 
gaseous fuels and related 
products 

িবেশষািয়ত েদাকােন কিঠন, তরল o বায়বীয় 
ালানী eবং ei সং া  ািদর খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62294 Specialized store retail trade 
services, of paper and 
paperboard 

িবেশষািয়ত েদাকােন কাগজ o েপপার েবােড র্র  
খুচরা বসা েসবা 

 

  62299 Specialized store retail trade 
services, of non-metallic 
minerals and other products 
n.e.c. 

িবেশষািয়ত েদাকােন a- ি য়াজাত a-ধাতব খিনজ 
o a া  ে র খুচরা বসা েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

 

623   Mail order or Internet retail 
trade services 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত খুচরা 
বসা েসবা 

 

 6231  Mail order or Internet retail 
trade services, of agricultural 
raw materials and live 
animals 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত কৃিষ 
ক চামাল eবং জীব  পশু- ণীর  খুচরা বসা েসবা 

 

  62311 Mail order or Internet retail 
trade services, of grain and 
oilseeds and oleaginous fruits, 
seeds and animal feed 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত শ , 
ৈতলবীজ, ৈতলজাতীয় ফল, বীজ eবং পশু খাে র 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62312 Mail order or Internet retail 
trade services, of flowers and 
plants 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত ফুল o 
চারাগােছর খুচরা বসা েসবা 

 

  62314 Mail order or Internet retail 
trade services, of live animals, 
including pet animals 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত জীিবত 
াণী o েপাষা াণীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62315 Mail order or Internet retail 
trade services, of hides, skins 
and leather 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত পশুর 
চামড়া, েলদার জাতীয় ে র খুচরা বসা েসবা 
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  62319 Mail order or Internet retail 
trade services, of agricultural 
raw materials n.e.c. 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত a া  
কৃিষপ /কৃিষ ক চামাল যা a  ে ণীভূ  হয়িন 
তােদর খুচরা বসা েসবা 

 

 6232  Mail order or Internet retail 
trade services, of food, 
beverages and tobacco 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত খা  o 
পানীয় o তামাকজাত পে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62321 Mail order or Internet retail 
trade services, of fruit and 
vegetables 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত ফল o 
সবিজর খুচরা বসা েসবা 

 

  62322 Mail order or Internet retail 
trade services, of dairy 
products, eggs and edible oils 
and fats 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত দু জাত 
ািদ, িডম, েভাজয্ েতল eবং চিব র্র খুচরা বসা 

েসবা 

 

  62323 Mail order or Internet retail 
trade services, of meat, 
poultry and game 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত মাংস, হ স-
মুরগীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62324 Mail order or Internet retail 
trade services, of fish and 
other seafood 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত মাছ eবং 
a া  সামুি ক মােছর খুচরা বসা েসবা 

 

  62325 Mail order or Internet retail 
trade services, of sugar 
confectionery and bakery 
products 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত িচিনর 
কনেফকশনারী eবং েবকারী ািদর খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62326 Mail order or Internet retail 
trade services, of beverages 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত পানীয় 
পে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62327 Mail order or Internet retail 
trade services, of coffee, tea 
and spices 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত  কিপ, চা 
eবং মসলার খুচরা বসা েসবা 

 

  62328 Mail order or Internet retail 
trade services, of tobacco 
products 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত তামাক 
ািদর খুচরা বসা েসবা 

 

  62329 Mail order or Internet retail 
trade services, of food 
products n.e.c. 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত খা  
ািদ যা a  ে ণীভূ  হয়িন তার খুচরা বসা 

েসবা 

 

 6233  Mail order or Internet retail 
trade services, of textiles, 
clothing and footwear 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত েট টাiল, 
কাপড় eবং পাদুকা খুচরা বসা েসবা 

 

  62331 Mail order or Internet retail 
trade services, of yarn and 
fabrics 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত সুতা eবং 
আঁশ/ত র খুচরা বসা েসবা 

 

  62332 Mail order or Internet retail 
trade services, of household 
linens, curtains, net curtains 
and diverse household 
articles of textile materials 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত গৃেহর 
িলেনন, মশারী,িবিভ  গৃহ ালীর িজিনেসর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62333 Mail order or Internet retail 
trade services, of articles of 
clothing, articles of fur and 
clothing accessories 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত পিরেধয় 
কাপড়েচাপড়, পশমী ািদ eবং পিরেধয় িবিভ  
েপাশাকািদর খুচরা  বসা েসবা 

 

  62334 Mail order or Internet retail 
trade services, of footwear 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত 
জুতা/পাদুকার খুচরা বসা েসবা 

 

 6234  Mail order or Internet retail 
trade services, of household 
appliances, articles and 
equipment 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত গৃহ ালী 
য পািত, ৈতজষপ  o সাজ-সর ামািদর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62341 Mail order or Internet retail 
trade services, of household 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত গৃেহ 
বহৃত আসবাবপে র খুচরা বসা েসবা 
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furniture 

  62342 Mail order or Internet retail 
trade services, of radio and 
television equipment and 
recorded audio and video 
disks and tapes 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত েরিডo 
eবং িটিভর সর াম, েরকর্েডড aিডo, িভিডo eবং 
িড  o িফতার খুচরা বসা েসবা 

 

  62343 Mail order or Internet retail 
trade services, of articles for 
lighting 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত আেলা 
ৈতরীর জ  বহৃত ে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62344 Mail order or Internet retail 
trade services, of household 
appliances 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত ঘের/খানায় 
বহৃত য পািতর খুচরা বসা েসবা 

 

  62345 Mail order or Internet retail 
trade services, of 
miscellaneous household 
utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত ঘের 
বহৃত িবিভ  ৈতজষপ , কতর্ন য পািত, 

রা াবা ার পা সমূহ, ক চ o িচনা মািটর ািদ, 
রা ার হািড়-পািতল eর খুচরা বসা েসবা 

 

  62346 Mail order or Internet retail 
trade services, of wickerwork, 
cork goods, cooper's ware and 
other wooden ware 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত েবত বা 
লতার বুনন েথেক ৈতরী , কেকর্র ৈতরী , নল, 
ােরল iতয্ািদ  eবং a া  কােঠর ৈতরী 
ািদর খুচরা বসা েসবা 

 

 6235  Mail order or Internet retail 
trade services, of 
miscellaneous consumer 
goods 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত েদাকােন 
িবিভ  েভা পে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62351 Mail order or Internet retail 
trade services, of books, 
newspapers, magazines and 
stationery 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত বi-পু ক, 
খবেরর কাগজ, সামিয়কী o মেনাহরী ে র খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62352 Mail order or Internet retail 
trade services, of 
photographic, optical and 
precision equipment 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত ছিব েতালা, 
চশমা o েল  জাতীয় য ািদর খুচরা বসা েসবা 

 

  62353 Mail order or Internet retail 
trade services, of games and 
toys 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত ীড়া o 
েখলনা সাম ীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62354 Mail order or Internet retail 
trade services, of watches, 
clocks and jewellery 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত হাত ঘিড়, 
েদয়াল ঘিড় o aলংকার সাম ীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62355 Mail order or Internet retail 
trade services, of sports 
goods (incl. bicycles) 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত বাi-
সাiেকলসহ েখলাধুলার সাম ীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62356 Mail order or Internet retail 
trade services, of leather 
goods and travel accessories 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত চামড়া 
জাতীয়  eবং মণ সর ামািদর খুচরা  বসা 
েসবা 

 

  62359 Mail order or Internet retail 
trade services, of 
miscellaneous consumer 
goods n.e.c. 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত িবিভ  
ধরেনর েভা পে র খুচরা বসা েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

 

 6236  Mail order or Internet retail 
trade services, of 
construction materials and 
hardware 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত িনম র্াণ 
সাম ী eবং ধাতব uপাদন সমূেহর খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62361 Mail order or Internet retail 
trade services, of 
construction materials and 
flat glass 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত িনম র্াণ 
সাম ী o েচ া ক েচর খুচরা বসা েসবা 
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  62362 Mail order or Internet retail 
trade services, of fittings, 
fixtures and ceramic sanitary 
fixtures 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত ায়ীভােব 
লাগান কাঠােমা, টয়েলট, েবিসন iতয্ািদেত লাগােনা 
িসরািমেকর ৈতরী কাঠােমা খুচরা বসা েসবা 

 

  62363 Mail order or Internet retail 
trade services, of wallpaper 
and floor coverings 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত oয়াল 
েপপার (েদয়ােল আবরণ েদয়ার রি ন কাগজ), 
েমেঝেত মাদুর (আবরণ) সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62364 Mail order or Internet retail 
trade services, of paints, 
varnishes and lacquers 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত রং, বািণ র্শ, 
গাঢ় বািণ র্েশর খুচরা বসা েসবা 

 

  62365 Mail order or Internet retail 
trade services, of hardware 
and hand tools 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত ধাতব 
ািদ (হাড র্oয়ার) o হােত বহায র্ য ািদর খুচরা 
বসা েসবা 

 

 6237  Mail order or Internet retail 
trade services, of chemical 
and pharmaceutical products 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত রাসায়ািনক 
o ঔষধ প  সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62372 Mail order or Internet retail 
trade services, of fertilizers 
and agrochemical products 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত সার o 
রাসায়ািনক পে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62373 Mail order or Internet retail 
trade services, of 
pharmaceutical products 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত ঔষধ ত 
সং া  খুচরা বসা েসবা 

 

  62374 Mail order or Internet retail 
trade services, of medical and 
orthopedic goods 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত 
িচিকৎসাজাত eবং হােড়র িচিকৎসা পে র খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62375 Mail order or Internet retail 
trade services, of perfumery 
articles, cosmetic articles and 
toilet soaps 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত সুগি  , 
সাধন  o সাধন সাবান খুচরা বসা েসবা 

 

  62376 Mail order or Internet retail 
trade services, of cleaning 
materials 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত পির ার 
করার uপাদান সমূহ খুচরা বসা েসবা 

 

 6238  Mail order or Internet retail 
trade services, of machinery, 
equipment and supplies 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত য পািত, 
সর াম eবং সরবরাহ সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62381 Mail order or Internet retail 
trade services, of motor 
vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related 
parts and accessories 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত মটরগাড়ী, 
মটর সাiেকল, বরেফর uপর িদেয় গমনকারী 
া মান যান eবং eতদসং া  য াংেশর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62382 Mail order or Internet retail 
trade services, of other 
transport equipment, except 
bicycles 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত বাi-
সাiেকল তীত a া  পিরবহেনর য পািতর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62383 Mail order or Internet retail 
trade services, of office 
machinery and equipment 
including office furniture 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত aিফেস 
বহৃত য পািত, সাজ-সর াম o আসবাব পে র 

খুচরা বসা েসবা 

 

  62384 Mail order or Internet retail 
trade services, of computers 
and packaged software 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত কি uটার 
eবং স oয়ার খুচরা বসা েসবা 

 

  62385 Mail order or Internet retail 
trade services, of electronic 
and telecommunications 
equipment and parts 

ডাক aথবা i ারেনট  aড র্ােরর িভি েত iেলকি ক 
eবং তার েযাগােযাগ সর াম o য াংশ সমূেহর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62386 Mail order or Internet retail 
trade services, of agricultural, 
lawn and garden machinery 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত কৃিষ 
সং া  মাঠ o বাগােন বহৃত য ািদ, সর াম, 
কেলর লা লসহ খুচরা বসা েসবা 
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and equipment, including 
tractors 

  62387 Mail order or Internet retail 
trade services, of mining, 
construction and civil 
engineering machinery and 
equipment 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত খিনজ, 
িনম র্াণ eবং িসিভল েকৗশল সং া  য ািদ o 
সর ামািদর খুচরা বসা েসবা 

 

  62388 Mail order or Internet retail 
trade services, of other 
industry-specific machinery 
and equipment and related 
operating supplies 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত a া  
িশে  বহৃত সুিনিদ র্  য পািত, সর াম o 
eতৎসং া  সরবরাহ খুচরা বসা েসবা 

 

  62389 Mail order or Internet retail 
trade services, of other 
machinery and equipment 
n.e.c. 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত যা a  
ে ণীভূ  হয়িন eসব য পািত o সর াম সমূেহর 
খুচরা বসা েসবা 

 

 6239  Mail order or Internet trade 
services, of other products 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত a া  
প সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62391 Mail order or Internet retail 
trade services, of solid, liquid 
and gaseous fuels and related 
products 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত কিঠন, 
তরল o বায়বীয় ালানী eবং ei সং া  ািদর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62394 Mail order or Internet retail 
trade services, of paper and 
paperboard 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত  কাগজ o 
েপপার েবােড র্র  খুচরা বসা েসবা 

 

  62399 Mail order or Internet retail 
trade services, of non-metallic 
minerals and other products 
n.e.c. 

ডাক aথবা i ারেনট aড র্ােরর িভি েত a-
ি য়াজাত a-ধাতব খিনজ o a া  ে র খুচরা 
বসা েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 

624   Other non-store retail trade 
services 

a া  েদাকানিবহীন খুচরা বসা েসবা  

 6241  Other non-store retail trade 
services, of agricultural raw 
materials and live animals 

a া  েদাকানিবহীন কৃিষ প /ক চামাল o জীিবত 
াণীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62411 Other non-store retail trade 
services, of grain and oilseeds 
and oleaginous fruits, seeds 
and animal feed 

a া  েদাকানিবহীন শ , ৈতলবীজ, ৈতলজাতীয় 
ফল, বীজ eবং পশু খাে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62412 Other non-store retail trade 
services, of flowers and plants

a া  েদাকানিবহীন ফুল o চারাগােছর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62414 Other non-store retail trade 
services, of live animals, 
including pet animals 

a া  েদাকানিবহীন জীিবত াণী o েপাষা াণীর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62415 Other non-store retail trade 
services, of hides, skins and 
leather 

a া  েদাকানিবহীন পশুর হাড়, চামড়া, েলদার 
জাতীয় ে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62419 Other non-store retail trade 
services, of agricultural raw 
materials n.e.c. 

a া  েদাকানিবহীন a া  কৃিষপ /কৃিষ 
ক চামাল যা a  ে ণীভূ  হয়িন তােদর খুচরা 
বসা েসবা 

 

 6242  Other non-store retail trade 
services, of food, beverages 
and tobacco 

a া  েদাকানিবহীন খা  o পানীয় o তামাকজাত 
পে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62421 Other non-store retail trade 
services, of fruit and 
vegetables 

a া  েদাকানিবহীন ফল o সবিজর খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62422 Other non-store retail trade 
services, of dairy products, 
eggs and edible oils and fats 

a া  েদাকানিবহীন দু জাত ািদ, িডম, েভাজয্ 
েতল eবং চিব র্র খুচরা বসা েসবা 
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  62423 Other non-store retail trade 
services, of meat, poultry and 
game 

a া  েদাকানিবহীন মাংস, হ স-মুরগীর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62424 Other non-store retail trade 
services, of fish and other 
seafood 

a া  েদাকানিবহীন মাছ eবং a া  সামুি ক 
মােছর খুচরা বসা েসবা 

 

  62425 Other non-store retail trade 
services, of sugar 
confectionery and bakery 
products 

a া  েদাকানিবহীন িচিনর কনেফকশনারী eবং 
েবকারী ািদর খুচরা বসা েসবা 

 

  62426 Other non-store retail trade 
services, of beverages 

a া  েদাকানিবহীন পানীয় পে র খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62427 Other non-store retail trade 
services, of coffee, tea and 
spices 

a া  েদাকানিবহীন কিফ, চা eবং মসলার খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62428 Other non-store retail trade 
services, of tobacco products 

a া  েদাকানিবহীন তামাক ািদর খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62429 Other non-store retail trade 
services, of food products 
n.e.c. 

a া  েদাকানিবহীন খা  ািদ যা a  
ে ণীভূ  হয়িন তার খুচরা বসা েসবা 

 

 6243  Other non-store retail trade 
services, of textiles, clothing 
and footwear 

a া  েদাকানিবহীন েট টাiল, কাপড় eবং 
পাদুকা খুচরা বসা েসবা 

 

  62431 Other non-store retail trade 
services, of yarn and fabrics 

a া  েদাকানিবহীন সুতা eবং আঁশ/ত য় খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62432 Other non-store retail trade 
services, of household linens, 
curtains, net curtains and 
diverse household articles of 
textile materials 

a া  েদাকানিবহীন গৃেহর িলেলন, মশারী,িবিভ  
গৃহ ালীর িজিনেসর খুচরা বসা েসবা 

 

  62433 Other non-store retail trade 
services, of articles of 
clothing, articles of fur and 
clothing accessories 

a া  েদাকানিবহীন পিরেধয় কাপড়েচাপড়, পশমী 
ািদ eবং পিরেধয় িবিভ  েপাশাকািদর খুচরা  
বসা েসবা 

 

  62434 Other non-store retail trade 
services, of footwear 

a া  েদাকানিবহীন জুতা/পাদুকার খুচরা বসা 
েসবা 

 

 6244  Other non-store retail trade 
services, of household 
appliances, articles and 
equipment 

a া  েদাকানিবহীন গৃহ ালী য পািত, ৈতজষপ  
o সাজ-সর ামািদর খুচরা বসা েসবা 

 

  62441 Other non-store retail trade 
services, of household 
furniture 

a া  েদাকানিবহীন গৃেহ বহৃত আসবাবপে র 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62442 Other non-store retail trade 
services, of radio and 
television equipment and 
recorded audio and video 
disks and tapes 

a া  েদাকানিবহীন েরিডo eবং িটিভর সর াম, 
েরকর্েডড aিডo, িভিডo eবং িড  o িফতার খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62443 Other non-store retail trade 
services, of articles for 
lighting 

a া  েদাকানিবহীন আেলা ৈতরীর জ  বহৃত 
য পািতর খুচরা বসা েসবা 

 

  62444 Other non-store retail trade 
services, of household 
appliances 

a া  েদাকানিবহীন ঘের/খানায় বহৃত য পািতর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62445 Other non-store retail trade 
services, of miscellaneous 
household utensils, cutlery, 
crockery, glassware, china 

a া  েদাকানিবহীন ঘের বহৃত িবিভ  
ৈতজষপ , কতর্ন য পািত, রা াবা ার পা সমূহ, 
ক চ o িচনা মািটর ািদ, রা ার হািড়-পািতল eর 
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and pottery খুচরা বসা েসবা 

  62446 Other non-store retail trade 
services, of wickerwork, cork 
goods, cooper's ware and 
other wooden ware 

a া  েদাকানিবহীন েবত বা লতার বুনন েথেক 
ৈতরী , কেকর্র ৈতরী , নল, ােরল iতয্ািদ 

 eবং a া  কােঠর ৈতরী ািদর খুচরা 
বসা েসবা 

 

 6245  Other non-store retail trade 
services, of miscellaneous 
consumer goods 

a া  েদাকানিবহীন, েভা পে র ািদর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62451 Other non-store retail trade 
services, of books, 
newspapers, magazines and 
stationery 

a া  েদাকানিবহীন বi-পু ক, খবেরর কাগজ, 
সামিয়কী o মেনাহরী ে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62452 Other non-store retail trade 
services, of photographic, 
optical and precision 
equipment 

a া  েদাকানিবহীন ছিব েতালা, চশমা o েল  
জাতীয় য ািদর খুচরা বসা েসবা 

 

  62453 Other non-store retail trade 
services, of games and toys 

a া  েদাকানিবহীন ীড়া o েখলনা সাম ীর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62454 Other non-store retail trade 
services, of watches, clocks 
and jewelery 

a া  েদাকানিবহীন হাত ঘিড়, েদয়াল ঘিড় o 
aলংকার সাম ীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62455 Other non-store retail trade 
services, of sports goods (incl. 
bicycles) 

a া  েদাকানিবহীন বাi-সাiেকলসহ েখলাধুলার 
সাম ীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62456 Other non-store retail trade 
services, of leather goods and 
travel accessories 

a া  েদাকানিবহীন চামড়া জাতীয়  eবং মণ 
সর ামািদর খুচরা  বসা েসবা 

 

  62459 Other non-store retail trade 
services, of miscellaneous 
consumer goods n.e.c. 

a া  েদাকানিবহীন িবিভ  ধরেনর েভা পে র 
খুচরা বসা েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 

 6246  Other non-store retail trade 
services, of construction 
materials and hardware 

a া  েদাকানিবহীন িনম র্াণ সাম ী eবং ধাতব 
uপাদান সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62461 Other non-store retail trade 
services, of construction 
materials and flat glass 

a া  েদাকানিবহীন িনম র্াণ সাম ী o েচ া ক েচর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62462 Other non-store retail trade 
services, of fittings, fixtures 
and ceramic sanitary fixtures 

a া  েদাকানিবহীন ায়ীভােব লাগান কাঠােমা, 
টয়েলট, েবিসন iতয্ািদেত লাগােনা িসরািমেকর 
ৈতরী কাঠােমা খুচরা বসা েসবা 

 

  62463 Other non-store retail trade 
services, of wallpaper and 
floor coverings 

a া  েদাকানিবহীন oয়াল েপপার (েদয়ােল 
আবরণ েদয়ার রি ন কাগজ), েমেঝেত মাদুর 
(আবরণ) সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62464 Other non-store retail trade 
services, of paints, varnishes 
and lacquers 

a া  েদাকানিবহীন রং, বািণ র্শ, গাঢ় বািণ র্েশর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62465 Other non-store retail trade 
services, of hardware and 
hand tools 

a া  েদাকানিবহীন ধাতব ািদ o হােত বহৃত 
য ািদর খুচরা বসা েসবা 

 

 6247  Other non-store retail trade 
services, of chemical and 
pharmaceutical products 

a া  েদাকানিবহীন রাসায়ািনক o ঔষধ প  
সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62472 Other non-store retail trade 
services, of fertilizers and 
agrochemical products 

a া  েদাকানিবহীন সার o রাসায়ািনক পে র 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62473 Other non-store retail trade 
services, of pharmaceutical 

a া  েদাকানিবহীন ঔষধ ত সং া  খুচরা 
বসা েসবা 
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products 

  62474 Other non-store retail trade 
services, of medical and 
orthopaedic goods 

a া  েদাকানিবহীন িচিকৎসাজাত eবং হােড়র 
িচিকৎসা পে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62475 Other non-store retail trade 
services, of perfumery 
articles, cosmetic articles and 
toilet soaps 

a া  েদাকানিবহীন সুগি  , সাধন  o 
সাধন সাবান খুচরা বসা েসবা 

 

  62476 Other non-store retail trade 
services, of cleaning 
materials 

a া  েদাকানিবহীন পির ার করার uপাদান সমূহ 
খুচরা বসা েসবা 

 

 6248  Other non-store retail trade 
services, of machinery, 
equipment and supplies 

a া  েদাকানিবহীন য পািত, সর াম eবং 
সরবরাহ সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

  62481 Other non-store retail trade 
services, of motor vehicles, 
motorcycles, snowmobiles 
and related parts and 
accessories 

a া  েদাকানিবহীন মটরগাড়ী, মটর সাiেকল, 
বরেফর uপর িদেয় গমনকারী া মান যান eবং 
eতদসং া  য াংেশর খুচরা বসা েসবা 

 

  62482 Other non-store retail trade 
services, of other transport 
equipment, except bicycles 

a া  েদাকানিবহীন বাi-সাiেকল তীত a া  
পিরবহেনর য পািতর খুচরা বসা েসবা 

 

  62483 Other non-store retail trade 
services, of office machinery 
and equipment including 
office furniture 

a া  েদাকানিবহীন aিফেস বহৃত য পািত, 
সাজ-সর াম o আসবাব পে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62484 Other non-store retail trade 
services, of computers and 
packaged software 

a া  েদাকানিবহীন কি uটার eবং স  টoয়ার 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62485 Other non-store retail trade 
services, of electronic and 
telecommunications 
equipment and parts 

a া  েদাকানিবহীন iেলকি ক eবং তার 
েযাগােযাগ সর াম o য াংশ সমূেহর খুচরা বসা 
েসবা। 

 

  62486 Other non-store retail trade 
services, of agricultural, lawn 
and garden machinery and 
equipment, including tractors 

a া  েদাকানিবহীন কৃিষ সং া  মাঠ o বাগােন 
বহৃত য ািদ, সর াম, কেলর লা লসহ খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62487 Other non-store retail trade 
services, of mining, 
construction and civil 
engineering machinery and 
equipment 

a া  েদাকানিবহীন খিনজ, িনম র্াণ eবং িসিভল 
েকৗশল সং া  য ািদ o সর ামািদর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62488 Other non-store retail trade 
services, of other industry-
specific machinery and 
equipment and related 
operating supplies 

a া  েদাকানিবহীন a া  িশে  বহৃত 
সুিনিদ র্  য পািত, সর াম o eতদসং া  সরবরাহ 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62489 Other non-store retail trade 
services, of other machinery 
and equipment n.e.c. 

a া  েদাকানিবহীন যা a  ে ণীভূ  হয়িন 
eসব য পািত o সর াম সমূেহর খুচরা বসা েসবা 

 

 6249  Other non-store retail trade 
services, of other products 

a া  েদাকানিবহীন a া  uৎপািদত প সমূেহর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62491 Other non-store retail trade 
services, of solid, liquid and 
gaseous fuels and related 
products 

a া  েদাকানিবহীন কিঠন, তরল o বায়বীয় 
ালানী eবং ei সং া  ািদর খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62494 Other non-store retail trade 
services, of paper and 

a া  েদাকানিবহীন কাগজ o েপপার েবােড র্র   
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paperboard খুচরা বসা েসবা 

  62497 Other non-store retail trade 
services, of electricity 

a া  েদাকানিবহীন িবদুয্েতর খুচরা বসা েসবা  

  62498 Other non-store retail trade 
services, of water 

a া  েদাকানিবহীন পািনর খুচরা বসা েসবা  

  62499 Other non-store retail trade 
services, of non-metallic 
minerals and other products 
n.e.c. 

a া  েদাকানিবহীন a-ধাতব খিনজ o a া  
ে র খুচরা বসা েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 

625   Retail trade services on a fee 
or contract basis 

িফ বা চুি র িভি েত খুচরা বসা েসবা  

 6251  Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
agricultural raw materials 
and live animals 

িফ বা চুি র িভি েত কৃিষ প /ক চামাল o জীিবত 
াণীর খুচরা বসা েসবা 

 

  62511 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of grains 
and oilseeds and oleaginous 
fruits, seeds and animal feed 

িফ বা চুি র িভি েত শ , ৈতলবীজ, ৈতলজাতীয় 
ফল, বীজ eবং পশু খাে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62512 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of flowers 
and plants 

িফ বা চুি র িভি েত ফুল o চারাগােছর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62514 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of live 
animals, including pet animals

িফ বা চুি র িভি েত জীিবত াণী o েপাষা াণীর 
খুচরা বসা েসবা 

 

  62515 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of hides, 
skins and leather 

িফ বা চুি র িভি েত পশুর হাড়, চামড়া, েলদার 
জাতীয় ে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62519 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
agricultural raw materials 
n.e.c. 

িফ বা চুি র িভি েত a া  কৃিষপ /কৃিষ 
ক চামাল যা a  ে ণীভূ  হয়িন তােদর খুচরা 
বসা েসবা 

 

 6252  Retail trade services on a fee 
or contract basis, of food, 
beverages and tobacco 

িফ বা চুি র িভি েত খা  o পানীয় o তামাকজাত 
পে র খুচরা বসা েসবা 

 

  62521 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of fruit and 
vegetables 

িফ বা চুি র িভি েত ফল o সবিজর খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62522 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of dairy 
products, eggs and edible oils 
and fats 

িফ বা চুি র িভি েত দু জাত ািদ, িডম, েভাজয্ 
েতল eবং চিব র্র খুচরা বসা েসবা 

 

  62523 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of meat, 
poultry and game 

িফ বা চুি র িভি েত মাংস, হ স-মুরগীর খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62524 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of fish and 
other seafood 

িফ বা চুি র িভি েত মাছ eবং a া  সামুি ক 
মােছর খুচরা বসা েসবা 

 

  62525 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of sugar 
confectionery and bakery 
products 

িফ বা চুি র িভি েত িচিনর কনেফকশনারী eবং 
েবকারী ািদর খুচরা বসা েসবা 

 

  62526 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
beverages 

িফ বা চুি র িভি েত পানীয় পে র খুচরা বসা 
েসবা 
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  62527 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of coffee, 
tea and spices 

িফ বা চুি র িভি েত কিফ, চা eবং মসলার খুচরা 
বসা েসবা 

 

  62528 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of tobacco 
products 

িফ বা চুি র িভি েত তামাক ািদর খুচরা বসা 
েসবা 

 

  62529 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of food 
products n.e.c. 

িফ বা চুি র িভি েত খা  ািদ যা a  
ে ণীভূ  হয়িন তার খুচরা বসা েসবা 

 

 6253  Retail trade services on a fee 
or contract basis, of textiles, 
clothing and footwear 

িফ বা চুি র িভি েত েট টাiল, কাপড় eবং 
পাদুকা খুচরা বসা েসবা 

 

  62531 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of yarn and 
fabrics 

িফ বা চুি র িভি েত সুতা eবং আঁশ/ত র খুচরা 
বসা েসবা  

 

  62532 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
household linens, curtains, net 
curtains and diverse 
household articles of textile 
materials 

িফ বা চুি র িভি েত গৃেহর িলেনন, মশারী,িবিভ  
গৃহ ালীর িজিনেসর খুচরা বসা েসবা 

 

  62533 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of articles 
of clothing, articles of fur and 
clothing accessories 

পিরেধয় কাপড়-েচাপড়, পশমী ািদ eবং িবিভ  
েপাশাকািদর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র 
িভি েত 

 

  62534 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of footwear 

পাদুকার খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত   

 6254  Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
household appliances, articles 
and equipment 

গৃহ ালী য পািত, ৈতষজপ , য পািতর খুচরা 
বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত  

 

  62541 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
household furniture 

গৃহ ালী আসবাব পে র খুচরা বসা েসবা িফ বা 
চুি র িভি েত 

 

  62542 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of radio and 
television equipment and 
recorded audio and video 
disks and tapes 

েরিডo, িটিভ, aিডo-িভিডo, েটপ েরকড র্ার 
iতয্ািদর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62543 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of articles 
for lighting 

আেলা ালােনার সাম ীর খুচরা বসা েসবা িফ বা 
চুি র িভি েত 

 

  62544 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
household appliances 

ঘের বহৃত সর ােমর খুচরা বসা েসবা িফ বা 
চুি র িভি েত 

 

  62545 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
miscellaneous household 
utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

ঘের বহৃত িবিবধ বাসন-প , রা া-বা ার পা , 
কািট র্লািরজ, ক চ, িসরািমক, চীনা মািট o মািটর 
িজিনষ পে র খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র 
িভি েত  

 

  62546 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
wickerwork, cork goods, 
cooper's ware and other 
wooden ware 

ককর্, নল, কােঠর, দ ার বাসন পে র খুচরা বসা 
েসবা িফ বা চুি র িভি েত  

 

 6255  Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
miscellaneous consumer 
goods 

িবিবধ েভা  পে র খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র 
িভি েত 
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  62551 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of books, 
newspapers, magazines and 
stationery 

বi-পু ক, খবেরর কাগজ সামিয়িক eবং মেনাহারী 
ে র খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62552 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
photographic, optical and 
precision equipment 

ছিব েতালা, চশমা eবং েল  জাতীয় য ািদর খুচরা 
বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত  

 

  62553 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of games 
and toys 

ীড়া o েখলনা সাম ীর খুচরা বসা েসবা িফ বা 
চুি র িভি েত 

 

  62554 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of watches, 
clocks and jewellery 

হাত ঘিড়, েদয়াল ঘিড়, aলংকার সাম ীর খুচরা 
বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62555 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of sports 
goods (incl. bicycles) 

ীড়া সাম ী, বাi-সাiেকলসহ খুচরা বসা েসবা 
িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62556 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of leather 
goods and travel accessories 

চামড়ার ািদ o মণ সাম ীর খুচরা বসা েসবা 
িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62559 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
miscellaneous consumer 
goods n.e.c. 

িবিবধ েভা  প  সাম ী যা a  ে ণীভূ  হয়িন 
eমন সব িজিনেষর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র 
িভি েত 

 

 6256  Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
construction materials and 
hardware 

িনম র্াণ সাম ী eবং হাড র্oয়ােরর খুচরা বসা েসবা 
িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62561 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
construction materials and 
flat glass 

িনম র্াণ সাম ী eবং েচ া ক েচর খুচরা বসা েসবা 
িফ বা চুি র িভি েত  

 

  62562 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of fittings, 
fixtures, and ceramic sanitary 
fixtures 

িফিটংস, িসরািমেকর টয়েলট সাম ীর খুচরা বসা 
েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62563 Retail trade services on a fee 
or contract basis of wallpaper 
and floor coverings 

েদয়াল েপপার, েমেজর ঢাকার আবরণ/মাদুর জাতীয় 
পে র খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62564 Retail trade services on a fee 
or contract basis of paints, 
varnishes and lacquers 

রং, বািণ র্শ eর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র 
িভি েত 

 

 6257  Rretail trade services on a fee 
or contract basis, of chemical 
and pharmaceutical products 

রাসায়ািনক o ঔষধ প  সমূেহর খুচরা বসা েসবা 
িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62572 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of fertilizers 
and agrochemical products 

সার o কৃিষ রাসায়ািনক পে র খুচরা বসা েসবা 
িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62573 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
pharmaceutical products 

ঔষধ ত সং া  খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র 
িভি েত 

 

  62574 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of medical 
and orthopaedic goods 

িচিকৎসাজাত eবং হােড়র িচিকৎসা পে র খুচরা 
বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62575 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
perfumery articles, cosmetic 
articles and toilet soaps 

সুগি  , সাধন  o সাধন সাবান খুচরা 
বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 
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  62576 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of cleaning 
materials 

পির ার করার uপাদান সমূহ খুচরা বসা েসবা িফ 
বা চুি র িভি েত 

 

 6258  Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
machinery, equipment and 
supplies 

য পািত, সর াম eবং সরবরাহ সমূেহর খুচরা 
বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62581 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of motor 
vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related 
parts and accessories 

মটরগাড়ী, মটর সাiেকল, বরেফর uপর িদেয় 
গমনকারী া মান যান eবং eতদসং া  
য াংেশর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62582 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of other 
transport equipment, except 
bicycles 

বাi-সাiেকল তীত a া  পিরবহেনর য পািতর 
খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62583 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of office 
machinery and equipment 
including office furniture 

aিফেস বহৃত য পািত, সাজ-সর াম o আসবাব 
পে র খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62584 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
computers and packaged 
software 

কি uটার eবং স  টoয়ার খুচরা বসা েসবা িফ 
বা চুি র িভি েত 

 

  62585 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
electronic and 
telecommunications 
equipment and parts 

iেলকি ক eবং তার েযাগােযাগ সর াম o য াংশ 
সমূেহর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62586 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
agricultural, lawn and garden 
machinery and equipment, 
including tractors 

কৃিষ সং া  মাঠ o বাগােন বহৃত য ািদ, 
সর াম, কেলর লা লসহ খুচরা বসা েসবা িফ বা 
চুি র িভি েত 

 

  62587 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of mining, 
construction and civil 
engineering machinery and 
equipment 

খিনজ, িনম র্াণ eবং িসিভল েকৗশল সং া  য ািদ 
o সর ামািদর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র 
িভি েত 

 

  62588 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of other 
industry-specific machinery 
and equipment and related 
operating supplies 

a া  িশে  বহৃত সুিনিদ র্  য পািত, সর াম o 
eতদসং া  সরবরাহ খুচরা বসা েসবা িফ বা 
চুি র িভি েত 

 

  62589 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of other 
machinery and equipment 
n.e.c. 

যা a  ে ণীভূ  হয়িন eসব য পািত o সর াম 
সমূেহর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

 6259  Retail trade services, of other 
products 

a া  uৎপািদত প সমূেহর খুচরা বসা েসবা িফ 
বা চুি র িভি েত 

 

  62591 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of solid, 
liquid and gaseous fuels and 
related products 

কিঠন, তরল o বায়বীয় ালানী eবং ei সং া  
ািদর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত 

 

  62594 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of paper 
and paperboard 

কাগজ o েপপার েবােড র্র  খুচরা বসা েসবা িফ বা 
চুি র িভি েত 

 

  62597 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of 
electricity 

িবদুয্েতর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত  
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  62598 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of water 

পািনর খুচরা বসা েসবা িফ বা চুি র িভি েত  

  62599 Retail trade services on a fee 
or contract basis, of non-
metallic minerals and other 
products n.e.c. 

a-ধাতব খিনজ o a া  ে র খুচরা বসা েসবা 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন িফ বা চুি র িভি েত 

 

Division  63    Accommodation, food and 
beverage services 

আবাসন, খা  o পানীয় েসবা   

631    Accommodation services for 
visitors 

দশ র্নাথ /aিতিথেদর আবাসন েসবা   

  6311  Room or unit accommodation 
services for visitors 

দশ র্নাথীেদর জ  ক  বা eকক আবাসন 
ব াপনা েসবা 

  

   63111 Room or unit accommodation 
services for visitors, with 
daily housekeeping services 

কামরা aথবা eকক গৃহ র ণােব ণসহ 
aিতিথেদর জ  ক  বা iuিনট আবাসন 
মূলক েসবা 

  5510

   63112 Room or unit accommodation 
services for visitors, without 
daily housekeeping services 

ৈদিনক গৃহ র ণােব ণ ছাড়া aিতিথেদর 
জ  ক  বা iuিনট আবাসন মূলক েসবা  

  5510

   63113 Room or unit accommodation 
services for visitors, in time-
share properties 

সময় ভাগাভািগর িভি েত aিতিথেদর জ  
ক  বা iuিনট আবাসন সং া  েসবা 

  5510

   63114 Accommodation services for 
visitors, in rooms for multiple 
occupancy 

eকi কে  eকািধক aিতিথর আবাসন 
সং া  েসবা 

  5510

  63115* Room or unit accommo-dation  
services for visitors in 
guesthouse, resthouse, motel, 
cottage & other  n.e.c 

আবাসন, aিতিথেদর জ  কামরা বা 
eকক, ের  হাuজ, মেটল, কেটজ, iতয্ািদ 
েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 

  6312 63120 Camp site services কয্া /িশিবর সং া  েসবা   5520

  6313 63130 Recreational and vacation 
camp services 

িচ  িবেনাদন o aবসর aবকাশ যাপন 
সং া  েসবা 

  5520

632    Other accommodation 
services for visitors and 
others 

aিতিথ o a া েদর জ  a া  
আবাসন েসবা 

  

   6321 63210 Room or unit accommodation 
services for students in 
student residences 

িশ াথ  আবািসক eলাকায় িশ াথ েদর 
জ  ক  aথবা eকক আবাসন মূলক েসবা 

  5590

   6322 63220 Room or unit accommodation 
services for workers in 
workers hostels or camps 

িমক েহাে ল বা কয্াে  িমকেদর জ  
ক  বা eকক আবাসন মূলক েসবা 

  5590

   6329 63290 Other room or unit 
accommodation services n.e.c.

a া  ক  বা eকক আবাসন মূলক েসবা 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  5590

633    Food serving services খা  সরবরাহ সুিবধা   

  6331 63310 Meal serving services with 
full restaurant services 

পূণ র্ ের ুের  সুিবধাসহ খা  সরবরাহ েসবা   5610

  6332 63320 Meal serving services with 
limited services 

সীিমত েসবাসহ খা  সরবরাহ েসবা   5610

  6339  Event catering and other food 
serving services 

িবিভ  aনু ােন খা  o a া  খা  
সরবরাহ সং া  েসবা 

  

   63391 Event catering services আনু ােন খা  সরবরাহ সং া  েসবা   5621

   63392 Contract food services for 
transportation operators 

যানবাহন পিরচালনা েলাকেদর জ  
চুি িভি ক খা  সরবরাহ েসবা 

  5629
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   63393 Other contract food services a া  চুি িভি ক খা  েসবা   5629

   63399 Other food serving services a া  খা  পিরেবশন েসবা    5610

 634   Beverage serving services পানীয় সরবরাহ েসবা   

  6340 63400 Beverage serving services পানীয় সরবরাহ েসবা   5630

Division 64    Passenger transport services যা ী পিরবহন েসবা   

641    Local transport and 
sightseeing transportation 
services of passengers 

ানীয় পয র্ায় eবং দশ র্নাথ  ােন যা ী 
পিরবহন সং া  েসবা 

  

  6411  Urban and suburban land 
transport services of 
passengers 

শহর o uপশহর eলাকায় যা ীেদর জ  
সড়ক পিরবহন েসবা 

  

   64111 Urban and suburban railway 
transport services of 
passengers 

শহর o uপশহর eলাকায় যা ীেদর জ  
েরল পিরবহন েসবা 

  4921

   64112 Urban and suburban 
scheduled road transport 
services of passengers 

শহর o uপশহর eলাকায় যা ীেদর জ  
িনধ র্ািরত সড়ক পিরবহন েসবা 

  4921

   64113 Mixed mode urban and 
suburban transportation 
services of passengers 

যা ীেদর জ  শহর o uপশহর eলাকায় 
িম  ধরেনর পিরবহন েসবা 

  4921

   64114 Local special-purpose 
scheduled road transport 
services of passengers 

যা ীেদর জ  ানীয় পয র্ায় িবেশষ 
uে ে  িনধ র্ািরত সড়ক পিরবহন েসবা 

  4922

   64115 Taxi services াি   েসবা    4922

   64116 Rental services of passenger 
cars with operator 

যা ীেদর  জ  চালকসহ ভাড়ায় গাড়ী েসবা  4922

   64117 Road transport services of 
passengers by man- or 
animal-drawn vehicles 

যা ীেদর  জ  মানুষ বা জ চািলত 
যানবাহেনর সড়ক পিরবহন (ির া/ভয্ান, 
গরু/েঘাড়া গাড়ী) সং া  েসবা 

  4922

   64118 Non-scheduled local bus and 
coach charter services 

aিনধ র্ািরত েলাকাল বাস eবং দূরপা ার 
গাড়ী সং া  েসবা 

  4922

   64119 Other land transportation 
services of passengers, n.e.c. 

যা ীেদর a া  সড়ক পিরবহন সং া  
েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  4922

  6412  Local water transport 
services of passengers 

যা ীেদর জ  ানীয় জলপথ পিরবহন 
সং া  েসবা 

  

   64121 Inland water transport 
services of passengers by 
ferries 

েফিরেযােগ যা ীেদর aভয্ রীণ জলপথ 
পিরবহন েসবা 

  5021

   64122 Inland water transport 
services of passengers on 
cruises 

যা ীেদর ে ােমাদ মেনর জ  aভয্ রীন 
েনৗ পিরবহন েসবা 

  5021

  64123* Passenger services by small 
country boat for crossing the 
river 

েদশীয় েনৗকােযােগ নদী পারাপােরর জ  
যা ী েসবা 

 

   64129 Other inland water transport 
services of passengers 

যা ীেদর জ  a া  aভয্ রীণ েনৗ 
পিরবহন েসবা 

  5021

  6413  Sightseeing transportation 
services 

দশ র্নীয় ান মেনর পিরবহন েসবা   

   64131 Sightseeing services by rail েরলেযােগ দশ র্নীয় ান মেনর েসবা   4911

   64132 Sightseeing services by land, 
except rail 

েরল তীত সড়ক পেথ দশ র্নীয় ান 
মেনর েসবা 

  4922
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   64133 Sightseeing services by water েনৗ পেথ দশ র্নীয় ান মেনর েসবা   5011, 
5021

   64134 Sightseeing services by air আকাশ পেথ দৃ  েদখার ব া েসবা   5110

642    Long-distance transport 
services of passengers 

যা ীেদর জ  দূরদূরাে  পিরবহন েসবা   

  6421 64210 Interurban railway transport 
services of passengers 

যা ীেদর জ  আ ঃনগর েরল পিরবহন 
েসবা 

  4911

  6422  Interurban road transport 
services of passengers 

যা ীেদর জ  আ ঃনগর সড়ক পিরবহন 
েসবা 

  

   64221 Interurban scheduled road 
transport services of 
passengers 

যা ীেদর জ  আ ঃনগর িনধ র্ািরত সড়ক 
পিরবহন েসবা 

  4922

   64222 Interurban special-purpose 
scheduled road transport 
services of passengers 

যা ীেদর জ  িবেশষ uে ে  আ ঃনগর 
িনধ র্ািরত সড়ক পিরবহন েসবা 

  4922

   64223 Non-scheduled long-distance 
bus and coach services 

aিনধ র্ািরত দূরদূরাে  যাতায়ােতর জ  বাস 
o েকাচ সািভ র্স েসবা 

  4922

  6423  Long-distance water 
transport services of 
passengers 

যা ীেদর জ  দূরদূরাে  েনৗ পেথ যাতায়াত 
েসবা 

  

   64231 Coastal and transoceanic 
water transport services of 
passengers by ferries 

যা ীেদর জ  uপ ল eবং সমু গামী 
পিরবহেন যাতায়াত েসবা  

  5011

   64232 Coastal and transoceanic 
water transport services of 
passengers on cruise ships 

েমাদতরীেত যা ীেদর জ  uপকুল eবং 
সমু গামী মণ েসবা 

  5011

   64239 Other coastal and 
transoceanic water transport 
services of passengers 

 যা ীেদর  uপ ল eবং সমু   মেনর 
a া  েসবা 

  5011

  6424  Air transport services of 
passengers 

যা ীেদর আকাশ পেথ মণ েসবা   

   64241 Domestic scheduled air 
transport services of 
passengers 

যা ীেদর aভয্ রীণ িনধ র্ািরত িবমান 
পিরবহন েসবা 

  5110

   64242 Domestic non-scheduled air 
transport services of 
passengers 

যা ীেদর aভয্ রীণ aিনধ র্ািরত িবমান 
পিরবহন েসবা 

  5110

   64243 International scheduled air 
transport services of 
passengers 

যা ীেদর আ জর্ািতক িনধ র্ািরত িবমান 
পিরবহন েসবা 

  5110

   64244 International non-scheduled 
air transport services of 
passengers 

যা ীেদর আ জর্ািতক aিনধ র্ািরত িবমান 
পিরবহন েসবা 

  5110

  6425 64250 Space transport services of 
passengers 

যা ীেদর মহাকােশ মণ(পিরবহন) েসবা   5110

Division65    Freight transport services ভাড়ায় প  পিরবহন েসবা   

651    Land transport services of 
freight 

ভাড়ায় ভূিম পেথ প  পিরবহন েসবা   

  6511  Road transport services of 
freight 

ভাড়ায় সড়ক পেথ প  পিরবহন েসবা   

   65111 Road transport services of 
freight by refrigerator 
vehicles 

েরি জােরটর স িলত যানবাহেন সড়কপেথ 
প  পিরবহন েসবা 

  4923
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   65112 Road transport services of 
freight by tank trucks or semi-
trailers 

াংক, াক বা েসিম-ে iলাস র্ েযােগ 
(ভারবহন করা গাড়ী যােক a গাড়ী েটেন 
েনয়) সড়ক পেথ প  পিরবহন েসবা 

  4923

   65113 Road transport services of 
intermodal containers 

i ারমেডল কে iনাের সড়ক পেথ প  
পিরবহন েসবা 

  4923

   65114 Road transport services of 
freight by man- or animal-
drawn vehicles 

ভাড়ায় মানব বা জ  চািলত গাড়ীেত সড়ক 
পেথ প  পিরবহন  েসবা 

  4923

   65115 Moving services of household 
and office furniture and other 
goods 

গৃহ সাম ী, আসবাবপ  বা a া  
মালামাল ানা র েসবা 

  4923

   65116 Road transport services of 
letters and parcels 

সড়ক পেথ িচিঠ o পােস র্ল  পিরবহন েসবা   4923

   65117 Road transport services of 
dry bulk 

সড়ক পেথ শুকেনা বড় আকাের মাল 
পিরবহন েসবা 

  4923

   65118 Road transport services of 
live animals 

সড়ক পেথ জীিবত জীবজ  পিরবহন েসবা   4923

   65119 Other road transport services 
of freight 

ভাড়ায় সড়ক পেথ a া  প  পিরবহন 
েসবা 

  4923

  6512  Railway transport services of 
freight 

ভাড়ায় েরেল প  পিরবহন েসবা   

   65121 Railway transport services of 
freight by refrigerator cars 

ভাড়ায় েরলপেথ েরি জােরটর স িলত 
গাড়ীেত প  পিরবহন েসবা 

  4912

   65122 Railway transport services of 
freight by tanker cars 

ভাড়ায় েরলপেথ াংকার গাড়ীেত প  
পিরবহন েসবা 

  4912

   65123 Railway transport services of 
intermodal containers 

েরলপেথ i ারমডাল কে iনার পিরবহন 
েসবা 

  4912

   65124 Railway transport services of 
letters and parcels 

েরলপেথ িচিঠপ  o পােস র্ল পিরবহন েসবা   4912

   65125 Railway transport services of 
dry bulk goods 

েরলপেথ শুকেনা বড় আকােরর মালামাল 
পিরবহন েসবা 

  4912

   65126 Railway transport services of 
live animals 

েরলপেথ জীিবত জীবজ  পিরবহন েসবা   4912

   65129 Other railway transport 
services of freight 

েরলপেথ a া  প  পিরবহন েসবা 
(ভাড়ায়) 

  4912

  6513  Transport services via 
pipeline 

পাiপলাiেনর মা েম পিরবহন েসবা   

   65131 Transport services via 
pipeline of petroleum and 
natural gas 

পাiপলাiেনর মা েম েপে ািলয়াম o 
াকৃিতক াস পিরবহন েসবা 

  4930

   65139 Transport services via 
pipeline of other goods 

পাiপলাiেনর মা েম a া  প  
পিরবহন েসবা 

  4930

652    Water transport services of 
freight 

ভাড়ায় জলপেথ প  পিরবহন েসবা   

  6521  Coastal and transoceanic 
water transport services of 
freight 

ভাড়ায় uপ ল o সমু  পেথ প  পিরবহন 
েসবা 

  

   65211 Coastal and transoceanic 
water transport services of 
freight by refrigerator 
vessels 

িহমািয়তকরণ জলযােন ভাড়ায় uপ ল o 
সমু  পেথ প  পিরবহন েসবা 

  5012
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   65212 Coastal and transoceanic 
water transport services of 
freight by tankers 

াংকাের ভাড়ায় uপ ল o সমু গামী প  
পিরবহন েসবা 

  5012

   65213 Coastal and transoceanic 
water transport services of 
intermodal containers by 
container ships 

কে iনার জাহােজর i ার মেডল 
কে iনাের uপ ল o  সমু গামী প  
পিরবহন েসবা 

  5012

   65219 Other coastal and 
transoceanic water transport 
services of other freight 

a া  uপ ল o সমু  পেথ প  পিরবহন 
েসবা 

  5012

  6522  Inland water transport 
services of freight 

ভাড়ায় aভয্ রীণ জলপথ প পিরবহন 
েসবা 

  

   65221 Inland water transport 
services of freight by 
refrigerator vessels 

শীতাতপ স িলত জাহােজ aভয্ রীণ 
জলপেথ প  পিরবহন েসবা 

  5022

   65222 Inland water transport 
services of freight by tankers 

ভাড়া করা াংকাের aভয্ রীণ জলপথ 
প  পিরবহন েসবা 

  5022

   65229 Other inland water transport 
services of freight 

ভাড়ায় জলপেথ a া  প  পিরবহন   5022

653    Air and space transport 
services of freight 

ভাড়ায় আকাশ o মহাকাশ পেথ পিরবহন 
েসবা 

  

  6531  Air transport services of 
freight 

ভাড়ায় আকাশ পেথ পিরবহন েসবা   

   65311 Air transport services of 
letters and parcels 

িবমান পেথ ডাক o পােস র্ল পিরবহন েসবা   5120

   65319 Air transport services of 
other freight 

ভাড়ায় a া  সাম ী আকাশ পেথ 
পিরবহন েসবা 

  5120

  6532 65320 Space transport services of 
freight 

ভাড়ায় মহাকােশ পিরবহন েসবা   5120

Division 66    Rental services of transport 
vehicles with operators 

চালকসহ ভাড়ায় পিরবহন যানবাহন েসবা   

660    Rental services of transport 
vehicles with operators 

চালকসহ ভাড়ায় পিরবহন যানবাহন েসবা   

  6601  Rental services of road 
vehicles with operators 

চালকসহ ভাড়ায় সড়ক যানবাহন েসবা    

   66011 Rental services of buses and 
coaches with operator 

চালকসহ ভাড়ায় বাস o েকাচ সািভ র্স   4922

   66012 Rental services of trucks with 
operator 

চালকসহ ভাড়ায় াক সািভ র্স   4923

  6602  Rental services of water 
vessels with operator 

চালকসহ ভাড়ায় জলযান সািভ র্স   

   66021 Rental services of passenger 
vessels for coastal and 
transoceanic water transport 
with operator 

চালকসহ ভাড়ায় যা ীবাহী uপ লীয় o 
সমু  গমনকারী জলযান সািভ র্স  

  5011

   66022 Rental services of freight 
vessels for coastal and 
transoceanic water transport 
with operator 

চালকসহ ভাড়ায় মালবাহী uপ লীয় o 
সমু  গামী জাহাজ সািভ র্স 

  5012

   66023 Rental services of passenger 
vessels for inland water 
transport with operator 

চালকসহ ভাড়ায় যা ীবাহী  aভয্ রীণ 
জলযান সািভ র্স 

  5021

   66024 Rental services of freight 
vessels for inland water 

চালকসহ ভাড়ায় aভয্ রীণ জলপেথ   5022
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transport with operator মালবাহী জলযান সািভ র্স 

  6603  Rental services of aircraft 
with operator 

চালকসহ ভাড়ায় িবমান পিরবহন সািভ র্স   

   66031 Rental services of passenger 
aircraft with operator 

চালকসহ ভাড়ায় যা ীবাহী িবমান পিরবহন 
সািভ র্স 

  5110

   66032 Rental services of freight 
aircraft with operator 

চালকসহ ভাড়ায় মালবাহী িবমান পিরবহন 
সািভ র্স 

  5120

Division 67    Supporting transport services সহায়ক পিরবহন সািভ র্স   

671    Cargo handling services কােগ র্া সং া  সািভ র্স   

  6711 67110 Container handling services কে iনার সং া  সািভ র্স    5224

  6719 67190 Other cargo and baggage 
handling services 

a া  কােগ র্া eবং ােগজ সং া  
সািভ র্স 

  5224

672    Storage and warehousing 
services 

গুদামজাত o সংর ণ সািভ র্স   

  6721 67210 Refrigerated storage services িহমািয়ত মজুত েসবা   5210

  6722 67220 Bulk liquid or gas storage 
services 

aিধক পিরমােণ তরল বা াস মজুত 
সািভ র্স 

  5210

 6723* 67230* Cold storage েকা  ে ােরজ েসবা  

 6724* 67240* Short-time storage and 
warehousing service (Arwat) 

খুব  সমেয়র জ  গুদাম o সংর ণ 
(আড়ৎ) েসবা 

 

  6729 67290 Other storage and 
warehousing services 

a া  ধরেনর গুদামজাত o সংর ণ 
সািভ র্স 

  5210

673    Supporting services for 
railway transport 

েরলপেথ পিরবহেনর জ  সহায়ক েসবা   

  6730  Supporting services for 
railway transport 

েরলপেথ পিরবহেনর জ  সহায়ক েসবা    

  6731 67310 Railway pushing or towing 
services 

েরলগাড়ীেক েঠেল বা েটেন েনয়ার সািভ র্স   5221

  6739 67390 Other supporting services for 
railway transport 

েরলপেথ পিরবহেনর জ  a া   সহায়ক 
েসবা 

  5221

674    Supporting services for road 
transport 

সড়কপেথ পিরবহেনর জ  a া   
সহায়ক েসবা 

  

  6741 67410 Bus station services বাস ে শেন েসবা সমূহ   5221

  6742 67420 Highway, bridge and tunnel 
operation services 

মহাসড়ক, ীজ o সুড়  পথ পিরচালনা 
েসবা 

  5221

  6743 67430 Parking lot services গাড়ী পাকর্ করা সািভ র্স   5221

  6744 67440 Towing services for 
commercial and private 
vehicles 

ি গত বা বািণিজয্কভােব বহৃত 
যানবাহন েটেন েনয়ার েসবা 

  5221

  6749 67490 Other supporting services for 
road transport 

সড়ক পিরবহেন a া   সহায়ক েসবা    5221

675    Supporting services for water 
transport 

জলপেথ পিরবহেনর সহায়ক েসবা   

  6751  Port and waterway operation 
services (excl. cargo handling)

ব র o জলপথ পিরচালনা (মাল oঠানামা 
বােদ) েসবা 

  

   67511 Port and waterway operation 
services (excl. cargo 

uপ লীয় o সমু গামী  ব র o জলপথ 
পিরচালনা (মাল oঠানামা বােদ) েসবা 

  5222
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handling), on coastal and 
transoceanic waters 

   67512 Inland waterway operation 
services (excl. cargo handling)

aভয্ রীণ জলপথ পিরচালনা েসবা (মাল 
oঠানামা বােদ) 

  5222

  6752  Pilotage and berthing 
services 

পাiলেটর িফ (েপাত পিরচালন) o জাহাজ 
েভড়ােনার ব ািদ েসবা 

  

   67521 Pilotage and berthing 
services on coastal and 
transoceanic waters 

পাiলেটর িফ o জাহাজ েভড়ােনার েসবা 
(uপ ল o সমু  ািপ জলপেথ) 

  5222

   67522 Pilotage and berthing 
services in inland waters 

aভয্ রীণ জলপেথ পাiলেটর িফ o জাহাজ 
েভড়ােনা েসবা 

  5222

  6753  Vessel salvage and refloating 
services 

জাহাজ aবিশ াংশ o পূনঃভাসােনার েসবা   

   67531 Vessel salvage and refloating 
services on coastal and 
transoceanic waters 

 uপ ল o সমু  গামী জাহােজর 
aবিশ াংশ o পূনঃভাসােনার েসবা 

  5222

   67532 Vessel salvage and refloating 
services in inland waters 

 aভয্ রীণ জলপেথ জাহােজর aবিশ াংশ 
o পূনঃভাসােনার ব ািদ েসবা 

  5222

  6759 67590 Other supporting services for 
water transport 

জলপেথর জ  a া   সহায়ক েসবা   5222

676    Supporting services for air or 
space transport 

আকাশ o মহাশূ  পেথ সহায়ক েসবাসমূহ   

  6761 67610 Airport operation services 
(excl. cargo handling) 

eয়ারেপাট র্ পিরচালনা বাব া (মাল 
oঠানামা বােদ) েসবা 

  5223

  6762 67620 Air traffic control services িবমান চলাচল িনয় ণ েসবা   5223

  6763 67630 Other supporting services for 
air transport 

িবমানপেথ পিরবহেনর জ  a া  
সহায়ক েসবা 

  5223

  6764 67640 Supporting services for space 
transport 

মহাশূে  পিরবহেনর জ  সহায়ক েসবা   5223

679    Other supporting transport 
services 

a া  সহায়ক পিরবহন েসবা সমূহ   

  6791 67910 Freight transport agency 
services and other freight 
transport services 

ভাড়ার িবিনমেয় মালামাল পিরবহন 
eেজি র সািভ র্স  

  5229

  6799 67990 Other supporting transport 
services n.e.c. 

a া  সহায়ক পিরবহন েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন  

  5221, 
5229

Division 68    Postal and courier services ডাক o কুিরয়ার েসবা   

681    Postal and courier services ডাক o কুিরয়ার েসবা   

  6811  Postal services ডাক েসবা দান   

   68111 Postal services related to 
letters 

িচিঠপ  িবষয়ক ডাক েসবা   5310

   68112 Postal services related to 
parcels 

পােস র্ল সং া   ডাক েসবা   5310

   68113 Post office counter services ডাকঘেরর কাu ার েসবা (সামেনর 
েটিবেলরেসবা) 

  5310

   68119 Other postal services a া  ডাক েসবা   5310

  6812 68120 Courier services কুিরয়ার সািভ র্স   5320

  6813 68130 Local delivery services ানীয় িবিল ব ন েসবা   5320
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Division 69    Electricity, gas and water 
distribution (on own account) 

িবদুয্ৎ, াস, পািন িবতরণ (িনজ িহেসেব)   

691    Electricity and gas 
distribution (on own account) 

িবদুয্ৎ, াস িবতরণ (িনজ িহেসেব)   

  6911  Electricity transmission and 
distribution (on own account) 

িবদুয্ৎ  স ালন o ব ন (িনজ িহেসেব)   

   69111 Transmission of electricity (on 
own account) 

িবদুয্ৎ  স ালন (িনজ িহেসেব)   3510

   69112 Distribution of electricity (on 
own account) 

িবদুয্ৎ  ব ন (িনজ িহেসেব)   3510

  6912 69120 Gas distribution through 
mains (on own account) 

াস িবতরণ মূল uৎস েথেক (িনজ 
িহেসেব) 

  3520

692    Water distribution (on own 
account) 

পািন িবতরণ (িনজ িহেসেব)   

  6921 69210 Water distribution through 
mains, except steam and hot 
water (on own account) 

বা ীয় বা গরম পািন তীত মূল পাiপ 
লাiন েথেক পািন িবতরণ (িনজ িহেসেব) 

  3600

  6922 69220 Distribution of steam, hot 
water and air conditioning 
supply through mains (on own 
account) 

পাiেপর মা েম বা ীয়, গরম পািন o 
িহমািয়ত বাতাস িবতরণ (িনজ িহেসেব) 

  3530

  6923 69230 Water distribution, except 
through mains (on own 
account) 

মূল পাiপ তীত পািন িবতরণ (িনজ 
িহেসেব) 

  3600

Section 7    Financial and related 
services; real estate services; 
and rental and leasing 
services 

aথ র্ স িকর্ত o আনুষাি ক েসবা; িরেয়ল 
eে ট ( াবর স ি ) েসবা, ভাড়া o িলজ 
েসবা 

  

Division 71    Financial and related services aথ র্ o আনুষাি ক েসবা    

711    Financial services, except 
investment banking, 
insurance services and 
pension services 

িবিনেয়াগ াংক, iনসুের  o েপনশন 
েসবা তীত আিথ র্ক েসবা 

   

  7111 71110 Central banking services েক ীয় াংক েসবা   6411

  7112  Deposit services জমাদান েসবা   

   71121 Deposit services to corporate 
and institutional depositors 

কেপ র্ােরট eবং ািত ািনক 
জমাদানকারীেদর জ  জমাদান েসবা 

  6419

   71122 Deposit services to other 
depositors 

a া  জমাদানকারীেদর জ  জমাদান 
েসবা 

  6419

  7113  Credit-granting services ঋণ ম র েসবা   

   71131 Residential mortgage loan 
services 

আবািসক ব কী ঋণ েসবা   6419, 
6492

   71132 Non-residential mortgage 
loan services 

aনাবািসক ব কী ঋণ েসবা   6419, 
6492

   71133 Personal non-mortgage loan 
services for non-business 
purposes 

বসায় বিহভূ র্ত মট র্েগজ (ব কী) িবহীন 
ি গত ঋণ েসবা 

  6419

   71134 Credit card loan services ে িডট কােড র্র মা েম ঋেণর ব া েসবা   6419

   71135 Non-mortgage loan services 
for business purposes 

বসােয়র uে ে  মট র্েগজ (ব কী) িবহীন 
ঋণ েসবা 

  6419

   71139 Other credit-granting a া  ঋণ ম র েসবা   6419, 
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  7114 71140 Financial leasing services আিথ র্ক িলজ েসবা   6491

  7119 71190 Other financial services, 
except investment banking, 
insurance services and 
pension services 

িবিনেয়াগ াংিকং, i ুয্ের  েসবা o  
েপনশন ব ার বাiের a া  আিথ র্ক 
েসবাসমূহ  

  6499

712    Investment banking services িবিনেয়াগ াংিকং েসবা   

  7120 71200 Investment banking services িবিনেয়াগ াংিকং েসবা   6499

713    Insurance and pension 
services (excluding 
reinsurance services), except 
compulsory social security 
services 

বা তামূলক সামািজক িনরাপ া েসবা 
বােদ পূনঃ বীমাকরণ ছাড়া বীমা েসবা 

  

  7131  Life insurance and pension 
services (excluding 
reinsurance services) 

পুনঃ বীমাকরণ িতেরেক জীবন বীমা o 
েপনশন েসবা 

  

   71311 Life insurance services জীবন বীমা েসবা   6511

   71312 Individual pension services ি গত েপনশন েসবা   6530

   71313 Group pension services দলগত েপনশন েসবা   6530

  7132  Accident and health 
insurance services 

দূঘ র্টনা eবং া য্ বীমা েসবা   

   71321 Accidental death and 
dismemberment insurance 
services 

দূঘ র্টনা জিনত মৃতুয্ eবং a তয্  
িবি ে র ে ে  বীমা েসবা 

  6511

   71322 Health insurance services া য্ বীমা েসবা   6511, 
6512

  7133  Other non-life insurance 
services (excluding 
reinsurance services) 

পুনঃ বীমাকরণ তীত a া  সাধারণ 
বীমা (জীবন বীমা বােদ) সািভ র্স েসবা 

 

   71331 Motor vehicle insurance 
services 

মটরযান বীমা েসবা   6512

   71332 Marine, aviation, and other 
transport insurance services 

সমু পথ, আকাশ পথ o a া  পিরবহন 
ব ার বীমাকরণ েসবা 

  6512

   71333 Freight insurance services ভাড়ায় প  পিরবহেনর বীমা েসবা   6512

   71334 Other property insurance 
services 

a া  স েদর বীমা েসবা   6512

   71335 General liability insurance 
services 

সাধারণ দায়িভি ক বীমা েসবা   6512

   71336 Credit and surety insurance 
services 

ঋণ eবং িন য়তা বীমা েসবা   6512

   71337 Travel insurance services মণ বীমা েসবা   6512

   71339 Other non-life insurance 
services 

a া  জীবনিবহীন বীমা েসবা   6512

714    Reinsurance services পূনঃ বীমাকরণ েসবা   

  7141 71410 Life reinsurance services পুনঃ জীবন বীমা েসবা   6520

  7142 71420 Accident and health 
reinsurance services 

দুঘ র্টনা o া য্ পুনঃবীমাকরণ েসবা   6520

  7143  Other non-life reinsurance 
services 

a া  জীবনিবহীন পুনঃবীমাকরণ েসবা   

   71431 Motor vehicle reinsurance মটরযান পুনঃবীমাকরণ েসবা   6520
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   71432 Marine, aviation and other 
transport reinsurance 
services 

সমু পথ, আকাশ পথ o a া  পিরবহন 
পুনঃবীমাকরণ েসবা 

  6520

   71433 Freight reinsurance services ভাড়ায় প  পিরবহেনর পুনঃবীমাকরণ 
েসবা 

  6520

   71434 Other property reinsurance 
services 

a া  স েদর পুনঃবীমাকরণ েসবা   6520

   71435 General liability reinsurance 
services 

সাধারণ দায় পুনঃবীমাকরণ েসবা   6520

   71436 Credit and surety reinsurance 
services 

ঋণ eবং িন য়তা পুনঃবীমাকরণ েসবা   6520

   71439 Other non-life reinsurance 
services 

a া  জীবনিবহীন পুনঃবীমাকরণ েসবা    6520

715    Services auxiliary to financial 
services other than to 
insurance and pensions 

iনসুয্ের  o েপনশন তীত a া  
সহায়ক আিথ র্ক েসবাসমূহ 

   

  7151  Services related to 
investment banking 

িবিনেয়াগ াংিকং স িকর্ত েসবাসমূহ    

   71511 Mergers and acquisition 
services 

eকীভূতকরণ o aিধ হণ েসবাসমূহ   6619

   71512 Corporate finance and 
venture capital services 

কেপ র্ােরট aথ র্ায়ন eবং িকপূণ র্ মূলধনী 
েসবা 

  6619

   71519 Other services related to 
investment banking 

িবিনেয়াগ াংক স িকর্ত a া  েসবা   6619

  7152  Brokerage and related 
securities and commodities 
services 

দালািল o তৎস িকর্ত িসিকuিরিটজ o 
প  েসবা 

  

   71521 Securities brokerage services িসিকuিরিটজ দালািল েসবা    6612

   71522 Commodity brokerage 
services 

প   দালািল েসবা   6612

   71523 Processing and clearing 
services of securities 
transactions 

িসিকuিরিটজ েলনেদেনর ি য়াজাতকরণ 
o িনকাশ েসবা 

  6619

   7153 71530 Portfolio management 
services except pension funds

েপনশন তহিবল তীত েপাট র্েফািলo 
বাব াপনা েসবা 

  6630

  7154  Trust and custody services া  o িজ াদাির েসবা   

   71541 Trust services া  েসবা   6619

   71542 Custody services িজ াদাির েসবা   6619

  7155  Services related to the 
administration of financial 
markets 

aথ র্ বাজার শাসন স িকর্ত েসবা সমূহ   

   71551 Financial market operational 
services 

aথ র্ বাজার পিরচালনা সািভ র্স   6611

   71552 Financial market regulatory 
services 

aথ র্ বাজার িনয় ণ সং া স র্িকত সািভ র্স   6611

   71559 Other financial market 
administration services 

a া  aথ র্ বাজার শাসিনক েসবা   6611

  7159  Other services auxiliary to 
financial services 

আিথ র্ক সািভ র্েসর সহায়ক a া  সািভ র্স 
েসবা 
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   71591 Financial consultancy 
services 

aথ র্ িবষয়ক পরামশ র্ েসবা   6619

   71592 Foreign exchange services ৈবেদিশক মু া িবিনময় সািভ র্স   6612

   71593 Financial transactions 
processing and clearinghouse 
services 

আিথ র্ক েলনেদন ি য়াকরণ eবং িনকাশ 
হাuজ েসবা সমূহ 

  6619

   71599 Other services auxiliary to 
financial services n.e.c. 

aথ র্ সং া  a া  সহায়ক েসবাসমূহ যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  6619

716    Services auxiliary to 
insurance and pensions 

iনসুয্ের  o েপনশন সং া  সহায়ক 
েসবাসমূহ 

  

  7161 71610 Insurance brokerage and 
agency services 

বীমা দালািল eবং িতিনিধ েসবা   6622

  7162 71620 Insurance claims adjustment 
services 

বীমা দািব সম য় েসবা   6621

  7163 71630 Actuarial services ি িময়াম িনধ র্ারণী িবেশষ  েসবা   6629

  7164 71640 Pension fund management 
services 

েপনশন তহিবল ব াপনা েসবা   6630

  7169 71690 Other services auxiliary to 
insurance and pensions 

বীমা o েপনশন সহায়ক a া   েসবাসমূহ   6629

717    Services of holding financial 
assets 

aথ র্  স দ ািধকার েসবা   

  7170  Services of holding financial 
assets 

aথ র্  স দ ািধকার েসবা    

   71701 Services of holding equity of 
subsidiary companies 

সাবিসিডয়ারী (aধীন ) েকা ানীর 
মািলকানা ে র েসবা 

  6420

   71702 Services of holding securities 
and other assets of trusts and 
funds and similar financial 
entities 

া , ফা  eবং aনুরূপ আিথ র্ক িত ােনর 
িসিকuিরিটজ o a া  স েদর 
ািধকার েসবা  

  6430

Division 72    Real estate services াবর স দ েসবা   

721     Real estate services involving 
own or leased property 

িনজ বা ব ক েনয়া াবর স দসমূেহর 
েসবা  

  

  7211 72111 Rental or leasing services 
involving own or leased 
residential property 

িনজ বা ব ক েনয়া আবািসক স দসমূেহর 
ভাড়া aথবা ব ক েসবা 

  6810

   72112 Rental or leasing services 
involving own or leased non-
residential property 

িনজ বা ব ক েনয়া aনাবািসক 
স দসমূেহর ভাড়া aথবা ব ক েসবা 

  6810

  7212  Trade services of buildings পাকা ভবেনর বসািয়ক েসবা   

   72121 Trade services of residential 
buildings 

আবািসক ভবেনর বসািয়ক েসবা   6810

   72122 Trade services of non-
residential buildings 

aনাবািসক ভবেনর বসািয়ক েসবা   6810

   72123 Trade services of time-share 
properties 

সময় িভি ক aংশদাির  স েদর 
বসািয়ক েসবা 

  6810

  7213 72130 Trade services of vacant and 
subdivided land 

খািল o িবভািজত জিমর বসািয়ক েসবা   6810

722    Real estate services on a fee 
or contract basis 

িফেসর িবিনমেয় aথবা চুি র িভি েত 
াবর স ি  েসবা 

  

  7221  Property management 
services on a fee or contract 

িফেসর িবিনমেয় aথবা চুি র িভি েত   
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   72211 Residential property 
management services on a fee 
or contract basis except of 
time-share ownership 
properties 

সময় িভি ক aংিশদাির মূলক স ি  
তীত চুি  aথবা িফেসর িবিনমেয় 

আবািসক স দ ব াপনা সািভ র্স েসবা 

  6820

   72212 Non-residential property 
management services on a fee 
or contract basis 

িফেসর িবিনমেয় aথবা চুি র িভি েত 
aনাবািসক স দ ব াপনা েসবা 

  6820

   72213 Time-share property 
management services on a fee 
or contract basis 

িফেসর িবিনমেয় aথবা চুি র িভি েত 
সময় িভি ক aংিশদাির মূলক স ি  
ব াপনা েসবা 

  6820

  7222  Building sales on a fee or 
contract basis 

িফেসর িবিনমেয়  aথবা চুি র িভি েত 
ভবন িব য় েসবা 

  

   72221 Residential building sales on a 
fee or contract basis, except 
of time-share ownership 
properties 

সময় িভি ক aংিশদাির মূলক স ি  
তীত আবািসক ভবন িফ aথবা চুি েত 

িব য় ব া েসবা 

  6820

   72222 Non-residential building sales 
on a fee or contract basis 

চুি  িভি ক aথবা িফেসর িবিনমেয় 
aনাবািসক ভবন িব য় েসবা 

  6820

   72223 Sale of time-share properties 
on a fee or contract basis 

সময় িভি ক aংিশদাির মূলক স ি  
চুি র িভি েত aথবা িফেসর িবিনমেয় 
িব য় েসবা 

  6820

  7223 72230 Land sales on a fee or 
contract basis 

চুি  িভি ক aথবা িফেসর িবিনমেয় ভূিম 
িব য় েসবা 

  6820

  7224 72240 Real estate appraisal services 
on a fee or contract basis 

চুি  িভি ক aথবা িফেসর িবিনমেয় াবর 
স েদর মূ  িনধ র্ারণ েসবা 

  6820

Division 73    Leasing or rental services 
without operator 

চালক ছাড়া ভাড়া aথবা ব কী েসবা   

731     Leasing or rental services 
concerning machinery and 
equipment without operator 

চালক তীত য পািত aথবা সর ামািদর 
ব কী aথবা ভাড়া দান েসবা 

  

  7311  Leasing or rental services 
concerning transport 
equipment without operator 

চালকিবহীন পিরবহন সাম ী ভাড়া aথবা 
লীজ দান েসবা 

  

   73111 Leasing or rental services 
concerning cars and light 
vans without operator 

চালক তীত গাড়ী aথবা হালকা ভয্ান 
ভাড়া aথবা লীজ দান েসবা 

  7710

   73112 Leasing or rental services 
concerning goods transport 
motor vehicles without 
operator 

চালকিবহীন মালবাহী মটরযান ভাড়া দান 
aথবা লীজ দান েসবা 

  7710

   73113 Leasing or rental services 
concerning railroad vehicles 
without operator 

চালক ছাড়া েরলগাড়ী ভাড়া aথবা লীজ 
দান েসবা 

  7730

   73114 Leasing or rental services 
concerning other land 
transport equipment without 
operator 

চালকিবহীন a া  সড়ক পেথ 
চলাচলকারী যানসমূহ ভাড়া aথবা লীজ 
দান েসবা 

  7730

   73115 Leasing or rental services 
concerning vessels without 
operator 

জলযান সমূহ চালক তীত ভাড়া aথবা 
ব কী দান েসবা 

  7730

   73116 Leasing or rental services 
concerning aircraft without 
operator 

চালকছাড়া আকাশযান ভাড়া বা লীজ দান 
েসবা 

  7730



262 

 

Group Class Sub-class Description English Description Bangla Corresponding
HS-  

2007 
BSIC-
2009 

   73117 Leasing or rental services 
concerning containers 

কে iনার িলজ aথবা ভাড়া দান েসবা   7730

  7312  Leasing or rental services 
concerning other machinery 
and equipment without 
operator 

চালকছাড়া a া  য পািত o সর ামািদ 
ভাড়া বা িলজ দান েসবা 

  

   73121 Leasing or rental services 
concerning agricultural 
machinery and equipment 
without operator 

চালকছাড়া কৃিষ য ািদ বা সর াম ভাড়া বা 
িলজ দান েসবা 

  7730

   73122 Leasing or rental services 
concerning construction 
machinery and equipment 
without operator 

চালকছাড়া িনম র্াণ য  বা সর াম ভাড়া বা 
িলজ দান েসবা 

  7730

   73123 Leasing or rental services 
concerning office machinery 
and equipment (except 
computers) without operator 

aিফেসর য পািত বা সর াম (কি uটার 
তীত) চালকছাড়া ভাড়া বা িলজ দান 

েসবা 

  7730

   73124 Leasing or rental services 
concerning computers 
without operator 

aপােরটর তীত কি uটার ভাড়া বা িলজ 
দান েসবা 

  7730

   73125 Leasing or rental services 
concerning 
telecommunications 
equipment without operator 

aপােরটরিবহীন েটিলেযাগােযাগ সাম ী 
ভাড়া বা িলজ েসবা 

  7730

   73129 Leasing or rental services 
concerning other machinery 
and equipment without 
operator n.e.c. 

aপােরটরিবহীন a া  য  o সর াম 
ভাড়া বা িলজ েসবা 

  7730

732    Leasing or rental services 
concerning other goods 

a া  সাম ীর ভাড়া বা লীজ েসবা   

  7321 73210 Leasing or rental services 
concerning televisions, radios, 
video cassette recorders and 
related equipment and 
accessories 

েটিলিভশন, েরিডo,  িভিডo কয্ােসট 
েরকড র্ার o eতদস িকর্ত a া  সর াম 
o য াংেশর ভাড়া বা লীজ েসবা 

  7729

  7322 73220 Leasing or rental services 
concerning video tapes and 
disks 

িভিডo েটপ o িড  স র্িকত ভাড়া বা 
লীজ েসবা 

  7722

  7323 73230 Leasing or rental services 
concerning furniture and 
other household appliances 

গৃহ ালী আসবাবপ  বা a া  ািদর 
ভাড়া বা লীজ েসবা 

  7729

  7324 73240 Leasing or rental services 
concerning pleasure and 
leisure equipment 

aবসর o িবেনাদন সর ামািদর লীজ বা 
ভাড়া েসবা 

  7721

  7325 73250 Leasing or rental services 
concerning household linen 

ঘের বহৃত িলেনন ৈতরী ািদর লীজ বা 
ভাড়া েসবা 

  7729

  7326 73260 Leasing or rental services 
concerning textiles, clothing 
and footwear 

েট টাiল, কাপড় eবং পাদুকা স র্িকত 
ভাড়া বা লীজ েসবা 

  7729

  7327 73270 Leasing or rental services 
concerning do-it-yourself 
machinery and equipment 

িনেজ বহার করেত হেব eরূপ য  o 
সর ােমর ভাড়া বা লীজ েসবা 

  7729

 7328* 73280* Leasing or rental services of 
decorators services  

 েডকেরটর িলিজং aথবা ভাড়া দান েসবা  

  7329 73290 Leasing or rental services 
concerning other goods n.e.c. 

a া  ে র ভাড়া বা লীজ েসবা যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  7729
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733    Licensing services for the 
right to use intellectual 
property and similar products

বুি ম া সং া  বা aনুরূপ স েদর 
বহােরর aিধকার সং া  লাiেস  েসবা 

  

  7331  Licensing services for the 
right to use computer 
software and databases 

কি uটার সফ oয়য্ার o ডাটােবজ 
বহােরর aিধকার সং া  লাiেস  েসবা 

  

   73311 Licensing services for the 
right to use computer 
software 

কি uটার সফ oয়য্ার বহােরর aিধকার 
সং া  লাiেস  েসবা 

  5820

   73312 Licensing services for the 
right to use databases 

ডাটােবজ বহােরর aিধকার সং া  
লাiেস  েসবা 

  5812

  7332 73320 Licensing services for the 
right to use entertainment, 
literary or artistic originals 

(সািহতয্ বা েমৗিলক িশ কম র্) েমাদনা বা 
িবেনাদনমূলক িজিনেষর বহােরর 
aিধকার সং া  লাiেস  েসবা 

  5811,
5813, 
5911,
5912, 
5913,
5920, 
9000

  7333 73330 Licensing services for the 
right to use R&D products 

R&D (গেবষণা u য়ন) প ািদ বহােরর 
aিধকার সং া  লাiেস  েসবা 

  7740

  7334 73340 Licensing services for the 
right to use trademarks and 
franchises 

নাগিরক aিধকার বা ে ডমাকর্ বহােরর 
aিধকার সং া  লাiেস  েসবা 

  7740

  7335 73350 Licensing services for the 
right to use mineral 
exploration and evaluation 

খিনজ স দ aনুস ান বা মূ ায়েনর 
aিধকার সং া  লাiেস  েসবা 

  7740

  7339 73390 Licensing services for the 
right to use other intellectual 
property products 

a া  বুি ম াজাত প  বহার করার 
aিধকার সং া  লাiেস  েসবা 

  7740

Section 8    Business and production 
services 

বসায় o uৎপাদন েসবা   

Division81    Research and development 
services 

গেবষণা o u য়ন েসবা   

811    Research and experimental 
development services in 
natural sciences and 
engineering 

াকৃিতক িব ান o েকৗশল গেবষণা o 
পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  

  8111  Research and experimental 
development services in 
natural sciences 

াকৃিতক িব ােন গেবষণা o পরী ামূলক  
u য়ন েসবা 

  

   81111 Research and experimental 
development services in 
physical sciences 

পদাথ র্ িব ােন গেবষণা o পরী ামূলক 
u য়ন েসবা 

  7210

   81112 Research and experimental 
development services in 
chemistry and biology 

রসায়ন eবং জীব িব ােন গেবষণা o 
পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  7210

   81119 Research and experimental 
development services in other 
natural sciences 

a া  াকৃিতক িব ােন গেবষণা o 
পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  7210

  8112  Research and experimental 
development services in 
engineering and technology 

েকৗশল eবং যুি গত গেবষণা o 
পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  

   81121 Research and experi-mental 
development services in 
biotechnology 

ৈজব যুি  িবষেয় গেবষণা o পরী ামূলক 
u য়ন েসবা 

  7210
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   81129 Research and experi-mental 
development services in other 
engineering and technology 

a া  েকৗশল o যুি গত িবষেয় 
গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  7210

  8113 81130 Research and experimental 
development services in 
medical sciences and 
pharmacy 

িচিকৎসা িব ােন o ফােম র্িস িব ায় 
গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  7210

  8114 81140 Research and experi-mental 
development services in 
agricultural sciences 

কৃিষ িব ােন গেবষণা o পরী ামূলক 
u য়ন েসবা 

  7210

812    Research and experimental 
development services in 
social sciences and 
humanities 

সমাজ িব ােন eবং মানিবক িবষেয় 
গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  

  8121  Research and experimental 
development services in 
social sciences 

সামািজক িব ােন গেবষণা o পরী ামূলক 
u য়ন েসবা 

  

   81211 Research and experimental 
development services in 
psychology 

মেনািব ােন গেবষণা o পরী ামূলক 
u য়ন েসবা 

  7220

   81212 Research and experimental 
development services in 
economics 

aথ র্নীিতেত গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন 
েসবা 

  7220

   81213 Research and experimental 
development services in law 

আiেন গেবষণা o পরী ামূলক u য়ন 
েসবা 

  7220

   81219 Research and experimental 
development services in other 
social sciences 

a া  সামািজক িব ােন গেবষণা o 
পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  7220

  8122  Research and experimental 
development services in 
humanities 

মানিবক িবষয়াবলীেত গেবষণা o 
পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  

   81221 Research and experimental 
development services in 
languages and literature 

ভাষা o সািহতয্ িবষেয় গেবষণা o 
পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  7220

   81229 Research and experimental 
development services in other 
humanities 

a া  মানিবক িবষয়াবলীর গেবষণা o 
পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  7220

813    Interdisciplinary research 
and experimental 
development services 

আ :শা ীয় িবষেয় গেবষণা eবং 
পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  

  8130 81300 Interdisciplinary research 
and experimental 
development services 

আ :শা ীয় িবষেয় গেবষণা eবং 
পরী ামূলক u য়ন েসবা 

  7210, 
7220

814    Research and development 
originals 

u াবনী গেবষণা o u য়ন    

  8140 81400 Research and development 
originals 

u াবনী গেবষণা o u য়ন   7210, 
7220

Division  82    Legal and accounting 
services 

আiনী o িহসাব েসবা    

821    Legal services আiনী েসবা   

  8211 82110 Legal advisory and 
representation services 
concerning criminal law 

েফৗজদারী আiনী সংি  িবষেয় আiনী 
পরামশ র্ o িতিনিধ  েসবা 

  6910

  8212 82120 Legal advisory and 
representation services 
concerning other fields of law

a া  েমৗিলক িবষেয় আiনী পরামশ র্ o 
িতিনিধ  েসবা 

  6910
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  8213 82130 Legal documentation and 
certification services 

আiনী তয্ায়ন o দিললািদমুলক েসবা   6910

  8219  Other legal services a া  আiনী েসবা   

   82191 Arbitration and conciliation 
services 

ম তা eবং িবেরাধ দূরীকরণ সং া  
েসবা 

  6910

   82199 Other legal services n.e.c. a া  আiনী েসবা যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

  6910

822    Accounting, auditing and 
bookkeeping services 

িহসাব িব ান, িনরী া o  িহসাব র ণ 
সং া  েসবা 

  

  8221 82210 Financial auditing services আিথ র্ক িনরী া েসবা   6920

  8222  Accounting and bookkeeping 
services 

িহসাব িব ান o  িহসাব র ণ সং া  
েসবা 

  

   82221 Accounting services িহসাব  িব ান সং া  েসবা   6910

   82222 Bookkeeping services িহসাব র ণ সং া  েসবা   6910

   82223 Payroll services েবতন সং া   েসবা    6910

823    Tax consultancy and 
preparation services 

কর পরামশ র্ o িতমূলক েসবা   

  8231 82310 Corporate tax consulting and 
preparation services 

কেপ র্ােরট কর পরামশ র্ o িতমূলক েসবা   6920

  8232 82320 Individual tax preparation 
and planning services 

ি গত কর িত o পিরক না েসবা   6920

824    Insolvency and receivership 
services 

েদuিলয়া  o িজ াদাির  েসবা   

  8240 82400 Insolvency and receivership 
services 

েদuিলয়া  o িজ াদাির  েসবা    7020

Division  83    Other professional, technical 
and business services 

a া  েপশাগত , কািরগরী o বসা 
সং া  েসবা 

  

831    Management consulting and 
management services; 
information technology 
services 

ব াপনা পরামশ র্ o ব াপনা েসবা eবং 
ত  যুি গত েসবা 

  

  8311  Management consulting and 
management services 

ব াপনা পরামশ র্ o ব াপনা েসবা    

   83111 Strategic management 
consulting services 

েকৗশলগত ব াপনা পরামশ র্মূলক েসবা   7020

   83112 Financial management 
consulting services 

আিথ র্ক ব াপনা পরামশ র্মূলক েসবা    7020

   83113 Human resources 
management consulting 
services 

মানব স দ ব াপনা পরামশ র্মূলক েসবা   7020

   83114 Marketing management 
consulting services 

িবপণন / বাজারজাত  ব াপনা 
পরামশ র্মূলক েসবা 

  7020

   83115 Operations management 
consulting services 

চালনা ব াপনা পরামশ র্মূলক েসবা   7020

   83116 Supply chain and other 
management consulting 
services 

সরবরাহ eবং a া  ব াপনা 
পরামশ র্মূলক েসবা 

  7020

   83117 Business process 
management services 

বসায় ি য়া ব াপনা েসবা   7020
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   83118 Head office services ধান aিফস েসবা   7020

  83119* Production management 
consulting services 

uৎপাদন ব াপনায় পরামশ র্মূলক েসবা  

  8312  Business consulting services বসায় পরামশ র্মূলক েসবা   

   83121 Public relations services গণেযাগােযাগ েসবা   7020

   83129 Other business consulting 
services 

a া  বসায় পরামশ র্মূলক েসবা   7020

  8313  Information technology (IT) 
consulting and support 
services 

ত  o যুি গত পরামশ র্ o 
সহেযািগতামূলক েসবা 

  

   83131 IT consulting services ত  o যুি গত পরামশ র্ েসবা   6202

   83132 IT support services ত  o যুি গত সহেযািগতামূলক েসবা   6202

  8314  Information technology (IT) 
design and development 
services 

ত  o যুি গত ন া o u য়ন েসবা   

   83141 IT design and development 
services for applications 

বহােরর জ  ত  o যুি গত নকসা্ o 
u য়ন েসবা 

  6201

   83142 IT design and development 
services for networks and 
systems 

েনটoয়াকর্ o িসে ম eর জ   ত  o 
যুি গত নকসা্ o u য়ন েসবা 

  6202

   83143 Software originals  সফ oয়য্ার u াবন   5820

  8315  Hosting and information 
technology (IT) infrastructure 
provisioning services 

oেয়ভ-সাiট েহাি ং o ত  যুি  
কাঠােমা সং া  েসবা  

  

   83151 Website hosting services oেয়ব-সাiট েহাি ং েসবা    6311

   83152 Application service 
provisioning 

বহার প িত দান েসবা    6311

   83159 Other hosting and IT 
infrastructure provisioning 
services 

a া  েহাি ং eবং ত  যুি র বহার 
সং া েসবা  

  6311

  8316  IT infrastructure and network 
management services 

ত  যুি  aবকাঠােমা o েনটoয়াকর্ 
ব াপনা েসবা 

  

   83161 Network management 
services 

েনটoয়র্াক ব াপনা েসবা   6202

   83162 Computer systems 
management services 

কি uটার িসে ম ব াপনা েসবা    6202

  8319 83190 Other management services, 
except construction project 
management services 

িনম র্াণ ক  ব াপনা েসবা তীত 
a া  ব াপনা েসবা  

  7020

832    Architectural services, urban 
and land planning and 
landscape architectural 
services 

াপতয্ েসবা, শহর o ভূিম পিরক না eবং 
াকৃিতক ভূদৃ  াপতয্ েসবা 

  

  8321  Architectural services and 
advisory services 

াপতয্ o পরামশ র্ মূলক েসবা   

   83211 Architectural advisory 
services 

াপতয্ পরামশ র্ মূলক েসবা   7110

   83212 Architectural services for 
residential building projects 

আবািসক ভবন িনম র্াণ কে র জ  
াপতয্ েসবা  

  7110

   83213 Architectural services for 
non-residential building 

aনাবািসক ভবন িনম র্াণ কে র জ    7110
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projects াপতয্ েসবা 

   83214 Historical restoration 
architectural services 

ঐিতহািসক  াপতয্ সংর ণ েসবা   7110

  8322  Urban and land planning 
services 

নগর o জিম পিরক না েসবা   

   83221 Urban planning services নগর পিরক না েসবা   7110

   83222 Rural land planning services প ী  জিম পিরক না েসবা   7110

   83223 Project site master planning 
services 

ক  িভি ক চূড়া  পিরক না েসবা   7110

  8323  Landscape architectural 
services and advisory 
services 

াকৃিতক ভূদৃ   াপতয্ o পরামশ র্ েসবা    

   83231 Landscape architectural 
advisory services 

াকৃিতক ভূদৃ   াপতয্ পরামশ র্ েসবা   7110

   83232 Landscape architectural 
services 

াকৃিতক ভূদৃ   াপতয্ েসবা   7110

833    Engineering services েকৗশল েসবা    

  8331 83310 Engineering advisory 
services 

েকৗশল পরামশ র্মূলক েসবা   7110

  8332  Engineering services for 
specific projects 

িনিদ র্  কে র জ  েকৗশল েসবা   

   83321 Engineering services for 
building projects 

িনম র্াণ কে র জ  েকৗশল েসবা   7110

   83322 Engineering services for 
industrial and manufacturing 
projects 

িশ  o uৎপাদন কে র জ  েকৗশল 
েসবা 

  7110

   83323 Engineering services for 
transportation projects 

পিরবহন  কে র জ  েকৗশল েসবা    7110

   83324 Engineering services for 
power projects 

িবদুয্ৎ কে র জ  েকৗশল েসবা   7110

   83325 Engineering services for 
telecommunications and 
broadcasting projects 

েটিলেযাগােযাগ eবং স চােরর জ  
েকৗশল েসবা 

  7110

   83326 Engineering services for 
waste management projects 
(hazardous and non-
hazardous) 

বজর্য্ ব াপনা কে র জ  েকৗশল 
েসবা ( িকপূণ র্ eবং িকপূণ র্ নয়) 

  7110 

   83327 Engineering services for 
water, sewerage and 
drainage projects 

পািন, পয়িন াশন o ে iেনজ কে র 
জ  েকৗশল েসবা 

  7110 

   83329 Engineering services for 
other projects 

a া  কে র জ  েকৗশল েসবা    7110 

  8333 83330 Project management services 
for construction projects 

িনম র্াণ কে র জ  ক  ব াপনা েসবা   7110 

 834   Scientific and other technical 
services 

ৈব ািনক o a া  কািরগরী েসবা   

  8341  Geological, geophysical and 
other prospecting services 

ভূতাি ক o  ভূ াকৃিতক eবং a া  
স া  েসবা  

  

   83411 Geological and geophysical 
consulting services 

ভূতাি ক o  ভূ াকৃিতক পরামশ র্মূলক েসবা   7110 

   83412 Geophysical services ভূ াকৃিতক েসবা   7110 
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   83413 Mineral exploration and 
evaluation 

খিনজ পদাথ র্ aনুস ান  o মূ ায়ন েসবা   7110 

  8342  Surface surveying and map-
making services 

ভূ  জিরপ eবং মানিচ  নয়ণ সং া  
েসবা 

  

   83421 Surface surveying services ভূ  জিরপ সং া  েসবা   7110 

   83422 Map-making services মানিচ  নয়ণ সং া  েসবা   7110 

  8343  Weather forecasting and 
meteorological services 

 আবহাoয়ার পূব র্াভাস eবং আবহাoয়া 
সং া  েসবা 

   

   83430 Weather forecasting and 
meteorological services 

আবহাoয়ার পূব র্াভাস eবং আবহাoয়া 
িবষয়ক েসবা 

  7490 

  8344  Technical testing and analysis 
services 

কািরগরী পরী ণ eবং িবে ষন মুলক েসবা    

   83441 Composition and purity 
testing and analysis services 

গঠনগত o িবশু  পরী ণ eবং িবে ষন 
মুলক েসবা 

  7120 

   83442 Testing and analysis services 
of physical properties 

ব গত স েদর পরী ণ eবং িবে ষণ 
মূলক েসবা 

  7120 

   83443 Testing and analysis services 
of integrated mechanical and 
electrical systems 

সমি ত তিড়ৎ o য াংশ প িত পরী ণ 
eবং িবে ষণ মূলক েসবা 

  7120 

   83444 Technical inspection services 
of road transport vehicles 

সড়কপেথর গািড়র কািরগরী পিরদশ র্ন েসবা   7120 

   83449 Other technical testing and 
analysis services 

a া  কািরগরী পরী ণ o িবে ষন মূলক 
েসবা 

  7120 

835    Veterinary services পশু পািখর েরাগ সং া  েসবা    

  8351 83510 Veterinary services for pet 
animals 

েপাষা াণীর েরাগ বালাi সং া  েসবা   7500 

  8352 83520 Veterinary services for 
livestock 

গরু,মিহষ, ছাগল o েভড়ার েরাগ সং া  
েসবা 

  7500 

  8359 83590 Other veterinary services a া  পশু-পািখর েরাগ বালাi সং া  
েসবা 

  7500 

836    Advertising services and 
provision of advertising space 
or time 

 িব াপন সং া  েসবা eবং িব াপেনর 
জায়গা o সময় সং া  েসবা 

  

  8361  Advertising services িব াপন সং া  েসবা   

   83611 Full service advertising সাব র্ িণক িব াপন েসবা   7310 

   83612 Direct marketing and direct 
mail services 

সরাসির িবপণন eবং সরাসির ডাক েসবা   7310 

   83619 Other advertising services a া  িব াপন েসবা   7310 

  8362 83620 Purchase or sale of 
advertising space or time, on 
commission 

কিমশেনর িবিনমেয় িব াপেনর জায়গা o 
সময় য় aথবা িব য় েসবা 

  7310 

  8363  Sale of advertising space or 
time (except on commission) 

িব াপেনর জায়গা  বা সময়  িব য় 
(কিমশন তীত) েসবা 

 

   83631 Sale of advertising space in 
print media (except on 
commission) 

পি কায় িব াপেনর জায়গা িব য়  
(কিমশন তীত) েসবা 

  5812, 
5813

   83632 Sale of TV/radio advertising 
time (except on commission) 

িটিভ/ েরিডoেত িব াপেনর সময় িব য় 
(কিমশন তীত) েসবা 

  6010, 
6020
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   83633 Sale of Internet advertising 
space (except on commission) 

i ারেনেট িব াপেনর জায়গা (কিমশন 
তীত) েসবা 

  5813,
5819, 
6311, 
6312

   83639 Sale of other advertising 
space or time (except on 
commission) 

a া  িব াপেনর জায়গা বা সময় িব য় 
(কিমশন তীত) েসবা 

  5811, 
5812, 
7310

837    Market research and public 
opinion polling services 

বাজার গেবষণা eবং জনমত সং া  েভাট 
েসবা 

  

  8370 83700 Market research and public 
opinion polling services 

বাজার গেবষণা eবং জনমত সং া  েভাট 
েসবা 

  7320

838    Photography services and 
photographic processing 
services 

আেলাক িচ  স িকর্ত েসবা eবং আেলাক 
িচ  ি য়া েসবা 

  

  8381  Photography services and 
event videography services 

আেলাক িচ  েসবা eবং ঘটনা বাহ 
িভিডo েসবা 

  

   83811 Portrait photography services িতকৃিত আেলাক িচ  েসবা  7420

   83812 Advertising and related 
photography services 

িব াপন eবং e স িকর্ত আেলাক িচ  
েসবা 

  7420

   83813 Event photography and event 
videography services 

ঘটনা বাহ আেলাক িচ ায়ন o িভিডo 
করণ েসবা 

  7420

   83814 Specialty photography 
services 

িবেশষ আেলাক িচ  েসবা   7420

   83815 Restoration and retouching 
services of photography 

 আেলাক িচ  পুনরু ার o পুন শ র্ েসবা   7420

   83819 Other photography services a া  আেলাক িচ  েসবা   7420

  8382 83820 Photographic processing 
services 

আেলাক িচ  ি য়াজাত েসবা   7420

839    Other professional, technical 
and business services n.e.c. 

a া  েপশাগত, কািরগরী eবং বসা 
মুলক েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  

  8391  Specialty design services িবেশষ নকশা ণয়ন সং া  েসবা   

   83911 Interior design services aভয্ রীণ  িডজাiন সং া  েসবা   7410

   83912 Industrial design services িশ  িত ান িডজাiন সং া  েসবা   7410

   83919 Other specialty design 
services 

a া  িবেশষ  িডজাiন সং া  েসবা   7410

  8392 83920 Design originals নকশা u াবন    7410

  8393  Scientific and technical 
consulting services n.e.c. 

ৈব ািনক eবং কািরগরী পরামশ র্মূলক 
েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  

   83931 Environmental consulting 
services 

পিরেবশ িবষেয় পরামশ র্মূলক েসবা   7490

   83939 Other scientific and technical 
consulting services n.e.c. 

a া া ৈব ািনক o  কািরগরী 
পরামশ র্মূলক েসবা যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

  7490

  8394 83940 Original compilations of 
facts/information 

 ঘটনা/ তে র মূল সংকলন সং া  কাজ   5812

  8395 83950 Translation and 
interpretation services 

aনুবাদ eবং িবে ষণ সং া  েসবা   7490

  8396 83960 Trademarks and franchises ে ডম র্াক ( াত য্সূচক ৈবিশ )  o 
জনািধকারমূলক েসবা 

  n/a
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  8399 83990 All other professional, 
technical and business 
services, n.e.c. 

a া  সকল েপশাগত, কািরগরী o বসা 
মূলক েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  7490

Division 84    Telecommunications, 
broadcasting and information 
supply services 

েটিলেযাগােযাগ, স চার eবং ত  
সরবরাহমূলক েসবা 

  

841    Telephony and other 
telecommunications services 

েটিলেফান (দূর আলাপন) eবং a া  
েটিলেযাগােযাগ েসবা 

  

  8411 84110 Carrier services বাহক েসবা   6110, 
6120

  8412  Fixed telephony services ায়ী েটিলেফান েসবা   

   84121 Fixed telephony services - 
access and use 

ায়ী েটিলেফান েবশ eবং বহার েসবা    6110

   84122 Fixed telephony services - 
calling features 

ায়ী েটিলেফান েসবা  েটিলেফােন ডাকা 
ব া স িলত  

  6110

  8413  Mobile telecommunications 
services 

েমাবাiল েটিলেযাগােযাগ েসবা   

   84131 Mobile telecommunications 
services - access and use 

েমাবাiল েটিলেযাগােযাগ েসবা - েবশ 
eবং বহার েসবা 

  6120, 
6130

   84132 Mobile telecommunications 
services - calling features 

েমাবাiল েটিলেযাগােযাগ েসবা - ডাকা 
ব া স িলত 

  6120, 
6130

  8414 84140 Private network services াি গত েনটoয়র্াক (আoতা) েসবা   6110,
6120, 
6130, 
6190

  8415 84150 Data transmission services ত  ে রণ েসবা   6110,
6120, 
6130, 
6190

  8419 84190 Other telecommunications 
services 

a া  েটিলেযাগােযাগ েসবা   6110,
6120, 
6130, 
6190

842    Internet telecommunications 
services 

i ারেনট েটিলেযাগােযাগ েসবা   

  8421 84210 Internet backbone services i ারেনট Backbone েসবা   6110

  8422  Internet access services i ারেনেট েবশািধকার েসবা   

   84221 Narrowband Internet access 
services 

সুরু/ কম শি  স  
(Narrowband ) i ারেনট 
েবশািধকার েসবা 

  6110,
6120, 
6130, 
6190

   84222 Broadband Internet access 
services 

িব ত/েবিশ শি  স  
(Broadband ) i ারেনট 
েবশািধকার েসবা 

  6110,
6120, 
6130, 
6190

  8429 84290 Other Internet 
telecommunications services 

a া  i ারেনট েটিলেযাগােযাগ েসবা   6110,
6120, 
6130, 
6190

843    On-line content aনলাiন কনেট    

  8431  On-line text based 
information 

aনলাiন মূল বচন িভি ক ত     

   84311 On-line books aন-লাiন বi    5811
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   84312 On-line newspapers and 
periodicals 

aন-লাiন পি কা o সামিয়কী   5813

   84313 On-line directories and 
mailing lists 

aন-লাiন িনেদ র্িশকা eবং ডােক পাঠােনার 
তািলকা েসবা 

  5812

  8432  On-line audio content aন-লাiেন aিডo uপাদান স কীতর্ েসবা   

   84321 Musical audio downloads বণ িবষয়ক স ীত ডাuনেলাড   5920

   84322 Streamed audio content বণ িবষয়ক ধারা বােহর uপাদান   5920

  8433  On-line video content aন-লাiেন ধারনকৃত িচি য় uপাদান   

   84331 Films and other video 
downloads 

ছিব eবং a া  ধারনকৃত িচ  ডাuনেলাড   5911

   84332 Streamed video content ধারনকৃত িচ  ধারা বােহর uপাদান   5911

  8434  Software downloads সফটoয়য্ার ডাuনেলাড   

   84341 System software downloads িসে ম সফটoয়য্ার ডাuনেলাড   5820

   84342 Application software 
downloads 

eয্াি েকশন সফটoয়য্ার ডাuনেলাড   5820

  8439  Other on-line content a া  aন-লাiন uপাদান   

   84391 On-line games aন-লাiন েখলাধুলা িবষয়ক   5820

   84392 On-line software aন-লাiন সফটoয়য্ার   5820

   84393 On-line adult content পূন র্ বয় েদর জ  aন-লাiন uপাদান   5819

   84394 Web search portal content oেয়ব সাচ র্ েপাট র্াল uপাদান যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  6312

   84399 Other on-line content n.e.c. a া  aন লাiন uপাদান   5819

844    News agency services সংবােদর িতিনিধ  মুলক েসবা   

  8441 84410 News agency services to 
newspapers and periodicals 

সংবাদপ  o সামিয়কীেত  বাতর্া 
িতিনিধ মূলক েসবা 

 6391

  8442 84420 News agency services to 
audiovisual media 

aিডo িভজুয়য্াল মা েম বাতর্া 
িতিনিধ মূলক  েসবা 

  6391

845    Library and archive services াগার eবং দিলল দা ােবজ সংর ণ 
েসবা 

  

   8451 84510 Library services াগার েসবা   9101

  8452 84520 Archive services দিলল দা ােবজ সংর ণ েসবা    9101

846    Broadcasting, programming 
and programme distribution 
services 

স চার, aনু ান ৈতরী eবং aনু ান ব ন 
সং া  েসবা 

  

  8461  Radio and television 
broadcast originals 

েরিডo o েটিলিভশন স চার u াবন   

   84611 Radio broadcast originals েবতার স চার u াবন    6010

   84612 Television broadcast originals েটিলিভশন স চার u াবন    6020

  8462  Radio and television channel 
programmes 

েবতার eবং েটিলিভশন চয্ােনল aনু ান   

   84621 Radio channel programmes েবতার চয্ােনেলর aনু ান   6010

   84622 Television channel 
programmes 

েটিলিভশন চয্ােনেলর aনু ান    6020

  8463  Broadcasting services and 
multi-channel progamme 

স চারমূলক েসবা eবং িবিভ  চয্ােনেল   
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distribution services aনু ান ব ন সং া  েসবা 

   84631 Broadcasting services স চারমূলক েসবা   6010, 
6020

   84632 Home programme 
distribution services, basic 
programming package 

েদশীয় aনু ান ব ন সং া  েসবা, মূল 
aনু ান ােকজ 

  6010, 
6020

   84633 Home programme 
distribution services, 
discretionary programming 
package 

েদশীয় aনু ান ব ন সং া  েসবা, 
িবচ ণতা aনু ান ােকজ 

  6010, 
6020

   84634 Home programme 
distribution services, pay-per-
view 

 েদশীয় aনু ান ব ন সং া  েসবা, aেথ র্র 
িবিনমেয় দশ র্ন 

  6010, 
6020

Division  85    Support services  সহায়ক েসবা   

851    Employment services  কম র্সং ান েসবা   

  8511  Personnel search and referral 
services 

 কম  েখ জা সং া  েসবা   

   85111 Executive/retained search 
services 

 িনব র্াহী েখ জা সং া  েসবা   7810

   85112 Permanent placement 
services, other than executive 
search services 

ায়ী সং ানমূলক েসবা , িনব র্াহী েখ জা 
সং া  েসবা াতীত 

  7810

  8512  Labour supply services িমক সরবরাহ েসবা   

   85121 Contract staffing services চুি  িভি ক কম  সং ান েসবা   7810

   85122 Temporary staffing services a ায়ী কম  সং ান েসবা   7820

   85123 Long-term staffing 
(payrolling) services 

দীঘ র্ ায়ী কম  সং ান (েবতেনর িবিনমেয়) 
সং া  েসবা 

  7830

   85124 Temporary staffing-to-
permanent placement 
services 

 a ায়ী কম সং ান হেত ায়ী 
সং ানমূলক েসবা 

  7820

   85125 Co-employment staffing 
services 

কম েদর সহচাকুরীর সং ানমূলক েসবা   7830

852    Investigation and security 
services 

aনুস ান eবং িনরাপ া েসবা   

  8521 85210 Investigation services aনুস ান েসবা   8030

  8522 85220 Security consulting services িনরাপ ামূলক পরামশ র্ েসবা   7490

  8523 85230 Security systems services িনরাপ া প িত েসবা   8020

  8524 85240 Armoured car services সামিরক যান (a  সি ত) েসবা   8010

  8525 85250 Guard services িনরাপ া কম  েসবা   8010

  8529 85290 Other security services a া  িনরাপ া েসবা   8010

853    Cleaning services পির ার পির তা েসবা   

  8531 85310 Disinfecting and 
exterminating services 

াকেটিরয়া সং মণ েথেক মু  eবং 
স ণ র্ ংস করা েসবা 

  8129

  8532 85320 Window cleaning services জানালা পির ার করা েসবা   8129

  8533 85330 General cleaning services সাধারণ পির ার  পির তা েসবা   8121

  8534 85340 Specialized cleaning services িবেশষ পির ার পির তা েসবা   8129
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854    Packaging services ােকিজং েসবা   

  8540 85400 Packaging services ােকিজং েসবা   8292

855    Travel arrangement, tour 
operator and related services 

মেণর আেয়াজন, মণ কাম র্ ম 
পিরচালনা eবং eর সােথ সংি  সকল 
েসবা 

  

  8551  Reservation services for 
transportation 

যাতায়ােতর জ  আসন সংর ণ েসবা   

   85511 Reservation services for air 
transportation 

িবমােন যাতায়ােতর জ  আসন সংর ণ 
েসবা 

  7911

   85512 Reservation services for rail 
transportation 

েরেল যাতায়ােতর জ  আসন সংর ণ 
েসবা 

  7990

   85513 Reservation services for bus 
transportation 

বােস যাতায়ােতর জ  আসন সংর ণ 
েসবা 

  7990

   85514 Reservation services for 
vehicle rental 

ভাড়াকৃত যানবাহেনর জ  আসন সংর ণ 
েসবা  

  7990

   85519 Other transportation 
arrangement and reservation 
services n.e.c. 

a া  যাতায়াত ব া eবং আসন 
সংর ণ েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  7990

  8552  Reservation services for 
accommodation, cruises and 
package tours 

থাকার জায়গা, েমাদ মন eবং ােকজ 
মেনর জ  সংর ণ েসবা  

  

   85521 Reservation services for 
accommodation 

থাকার জায়গার জ  সংর ণ েসবা   7911, 
7990

   85522 Time-share exchange services সময় িহ ার িবিনময় সং া  েসবা   7990

   85523 Reservation services for 
cruises 

েমাদ মেনর জ  সংর ণ েসবা  7911

   85524 Reservation services for 
package tours 

ােকজ মেনর জ   সংর ণ েসবা   7911

  8553  Other reservation services a া  সংর ণ সং া  েসবা    

   85531 Reservation services for 
convention centres, congress 
centres and exhibition halls 

সে লন েক , সভা েক  eবং দশ র্নী 
হেলর জ  সংর ণ েসবা 

  8230

   85539 Reservation services for 
event tickets, entertainment 
and recreational services and 
other reservation services 

aনু ােনর িটেকট, আ ায়ন o েমাদ 
ব ার জ  সংর ণ েসবা, eবং a া  

সংর ণ েসবা 

  7990

  8554 85540 Tour operator services মণ পিরচালক েসবা   7912

  8555 85550 Tourist guide services মণাথ / পয র্টকেদর জ  িনেদ র্শনা েসবা   7990

  8556  Tourism promotion and 
visitor information services 

পয র্টন সার eবং দশ র্নাথ  ত  েসবা   

   85561 Tourism promotion services পয র্টন সার মুলক েসবা   7990

   85562 Visitor information services দশ র্নাথ  ত  েসবা    7990

859    Other support services a া  সহায়ক েসবা   

  8591 85910 Credit reporting services ঋণ িতেবদন সং া  েসবা   8291

  8592 85920 Collection agency services সং হ িতিনিধ েসবা    8291

  8593  Telephone-based support 
services 

েটিলেফান িভি ক সহেযাগীতা েসবা   

   85931 Telephone call centre েটিলেফান কল েস ার েসবা   8220
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services 

   85939 Other telephone-based 
support services 

a া  েটিলেফান িভি ক সেহােযািগতা 
েসবা 

  8220

   8594 85940 Combined office 
administrative services 

সংযু  শাসিনক কায র্ালয় সং া  েসবা   8211

  8595  Specialized office support 
services 

িবেশষািয়ত aিফস সহেযািগতা মুলক েসবা   

   85951 Duplicating services aনুিলিপ সং া  েসবা   8219

   85952 Mailing list compilation 
services 

িচিঠপ  িবিলর জ  তািলকা সংকলন 
সং া  েসবা 

  8299

   85953 Mailing services ডাক েসবা   8219

   85954 Document preparation and 
other specialized office 
support services 

দিলল প  িত/ৈতরী eবং a া  
িবেশষািয়ত কায র্ালেয় সহেযািগতা মুলক 
েসবা 

  8219

  8596  Convention and trade show 
assistance and organization 
services 

 সে লন o  বসা  বািনজয্ দশ র্ন 
সং া  সহেযািগতা eবং সাংগঠিনক েসবা  

  

   85961 Convention assistance and 
organization services 

সে লন সং া  সহেযািগতা eবং 
সাংগঠিনক েসবা 

  8230

   85962 Trade show assistance and 
organization services 

বসা বািনজয্ দশ র্ন সং া  সহেযািগতা 
eবং সাংগঠিনক েসবা 

  8230

  8597 85970 Landscape care and 
maintenance services 

কৃিতর য  eবং সংর ণ সং া  েসবা   8130

  8599  Other information and 
support services n.e.c. 

a া  ত  eবং সহেযািগতা মুলক েসবা 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  

   85991 Other information services a া  ত মুলক েসবা   6399

   85999 Other support services n.e.c. a া  সহেযািগতা মুলক েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  7490, 
8299

Division  86    Support services to 
agriculture, hunting, forestry, 
fishing, mining and utilities 

কৃিষ, িশকার, বনজ, মৎ , খিনজ, জন-
uপেযাগ iতয্ািদ িবষেয় সহেযািগতা মূলক 
েসবা  

  

861    Support services to 
agriculture, hunting, forestry 
and fishing 

কৃিষ, িশকার, বনজ eবং মৎ  স ক ত 
েপশায় সহেযািগতা মুলক েসবা 

  

  8611  Support services to crop 
production 

ফসল uৎপাদেন সহেযািগতা মুলক েসবা   

   86111 Post-harvest crop services ফসল কাটার পরবত  েসবা   0163

   86112 Seed processing services বীজ ি য়াজাতকরণ েসবা   0164

   86119 Other support services to 
crop production 

ফসল uৎপাদেন a া  সহেযািগতামূলক 
েসবা 

  0161

  8612  Animal husbandry services পশু পালন স িকর্ত েসবা   

   86121 Farm animal husbandry 
services 

খামাের পশু পালন স িকর্ত েসবা   0162

   86129 Other animal husbandry 
services 

a া  পশু পালন স িকর্ত েসবা   9609

   8613 86130 Support services to hunting িশকােরর জ  সহেযািগতামূলক েসবা   0170, 
9319

  8614 86140 Support services to forestry 
and logging 

বনজ o বনজ গাছপালা কাটার কােজ   0240
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সহেযািগতামূলক েসবা 

  8615 86150 Support services to fishing মৎ  আরহেন সহেযািগতামূলক েসবা   0311,
0312, 
0321, 
0322

862    Support services to mining খিনজ কােজ সহেযািগতামূলক েসবা   

  8621  Support services to mining খিনজ কােজ সহেযািগতামূলক েসবা    

   86211 Support services to oil and 
gas extraction 

ৈতল o াস uে ালেন (েটেন েবর করা) 
সহেযািগতামূলক েসবা 

  0910

   86219 Support services to other 
mining 

a া  খিনজ স দ আহরেন সহেযািগতা 
মূলক েসবা 

  0990

863    Support services to 
electricity, gas and water 
distribution 

িবদুয্ৎ, াস eবং পািন ব েন সহেযািগতা 
মুলক েসবা 

  

  8631  Support services to electricity 
transmission and distribution 

িবদুয্ৎ ে রণ o ব েন সহেযািগতামূলক 
েসবা  

  

   86311 Electricity transmission 
services (on a fee or contract 
basis) 

িবদুয্ৎ ে রণ েসবা ( িফ aথবা চুি  
িভি ক) 

  3510

   86312 Electricity distribution 
services (on a fee or contract 
basis) 

িবদুয্ৎ ব ন েসবা ( িফ aথবা চুি  
িভি ক) 

  3510

  8632 86320 Gas distribution services 
through mains (on a fee or 
contract basis) 

পাiপ লাiেনর মা েম াস ব ন েসবা 
(িফ aথবা চুি  িভি ক)  

  3520

  8633 86330 Water distribution services 
through mains (on a fee or 
contract basis) 

পাiপ লাiেনর মা েম পািন ব ন েসবা 
(িফ aথবা চুি  িভি ক)   

  3600

  8634 86340 Distribution services of 
steam, hot water and air-
conditioning supply through 
mains (on a fee or contract 
basis) 

পাiপ লাiেনর মা েম বা , গরম পািন 
eবং শীতাতপ সরবরাহমূলক ব ন েসবা 
(িফ aথবা চুি  িভি ক)   

  3530

  8635 86350 Water distribution services, 
except through mains (on a 
fee or contract basis) 

পাiপ লাiন তীত পািন ব ন েসবা  (িফ 
aথবা চুি  িভি ক)    

  3600

Division  87    Maintenance, repair and 
installation (except 
construction) services 

র নােব ণ, েমরামত eবং সং াপন েসবা 
(িনম র্াণ তীত) 

  

871    Maintenance and repair 
services of fabricated metal 
products, machinery and 
equipment 

েজাড়া লাগােনা ধাতব প , য পািত o 
সর াম eর র ণােব ন o েমরামত েসবা 

  

  8711 87110 Maintenance and repair 
services of fabricated metal 
products, except machinery 
and equipment 

য পািত o সর াম তীত েজাড়া লাগােনা  
ধাতব প  র ণােব ন o েমরামত েসবা 

  3311

  8712 87120 Maintenance and repair 
services of office and 
accounting machinery 

aিফস eবং িহসাব িনকাশ জাতীয় 
য পািতর র ণােব ন o েমরামত েসবা 

  3312

  8713 87130 Maintenance and repair 
services of computers and 
peripheral equipment 

কি uটার o াি ক য পািতর 
র ণােব ন eবং েমরামত েসবা  

  9511

  8714  Maintenance and repair of 
transport machinery and 

পিরবহন য পািত eবং সর াম eর  
র ণােব ন o েমরামত েসবা 
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equipment 

   87141 Maintenance and repair 
services of motor vehicles 

মটর গািড় র ণােব ন o েমরামত েসবা   4520

   87142 Maintenance and repair 
services of motorcycles 

মটর সাiেকল র ণােব ন o েমরামত 
েসবা 

  4540

   87143 Maintenance and repair 
services of trailers, semi-
trailers and other motor 
vehicles n.e.c. 

ে iলার eবং আধা ে iলার eবং a া  
মটর গািড় র ণােব ন o েমরামত েসবা 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  4520

   87149 Maintenance and repair 
services of other transport 
equipment 

a া  পিরবহন সর াম েমরামত eবং 
র ণােব ন েসবা 

  3315

  8715  Maintenance and repair 
services of other machinery 
and equipment 

a া  য াপািত eবং সর াম eর 
র ণােব ন o েমরামত েসবা 

  

   87151 Maintenance and repair 
services of electrical 
household appliances 

গৃেহর ৈবদুয্িতক য পািত র ণােব ন o 
েমরামত েসবা 

  9522

   87152 Maintenance and repair 
services of electrical 
machinery and apparatus 
n.e.c. 

ৈবদুয্িতক য পািত eবং সর াম 
র ণােব ন o েমরামত েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  3314

   87153 Maintenance and repair 
services of 
telecommunication 
equipment and apparatus 
(mobile set) 

েটিলেযাগােযাগ য পািত eবং সর াম 
র ণােব ন o েমরামত েসবা (েযমন-
েটিলেফান, েমাবাiল েসট) 

  9512

   87154 Maintenance and repair 
services of medical, precision 
and optical instruments 

িচিকৎসার সূ  য পািত eবং দৃি  য াংশ 
র ণােব ন o েমরামত েসবা 

  3313

   87155 Maintenance and repair 
services of consumer 
electronics 

েভা া iেলক িন  সাম ী র ণােব ন o 
েমরামত েসবা 

  9521

   87156 Maintenance and repair 
services of commercial and 
industrial machinery 

বািণিজয্ক eবং িশ  সর াম র ণােব ন 
o েমরামত েসবা 

  3312

   87157 Maintenance and repair 
services of elevators and 
escalators 

িলফট eবং চল  ি িড় র ণােব ন o 
েমরামত েসবা 

  4329

  87158* Maintenance and repair of 
power generators and lift 

িবদুয্ৎ েজনােরটর eবং িলফট েমরামত o 
র ণােব ণ েসবা 

 

   87159 Maintenance and repair 
services of other equipment 

a া  সর াম র ণােব ন o েমরামত 
েসবা  

  3319

872    Repair services of other 
goods 

a া  পে র েমরামত েসবা   

  8721 87210 Repair services of footwear 
and leather goods 

পাদুকা eবং চামড়া জাতীয় প  েমরামত 
েসবা 

  9523

  8722 87220 Repair services of watches, 
clocks and jewellery 

হাত ঘিড়, েদয়াল ঘিড় eবং জুেয়লাির প  
েমরামত েসবা 

  9529

  8723 87230 Repair services of garments 
and household textiles 

েপাশাক eবং গৃহ ালী ব  েমরামত েসবা   9529

  8724 87240 Repair services of furniture আসবাবপ  েমরামত েসবা   9524

  8729 87290 Maintenance and repair 
services of other goods n.e.c. 

a া  প  েমরামত eবং র ণােব ন 
েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  3313, 
9529
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873    Installation services (other 
than construction) 

সং াপন েসবা (িনম র্াণ তীত)   

  8731 87310 Installation services of 
fabricated metal products, 
except machinery and 
equipment 

 েজাড়া লাগােনা ধাতব পে র সং াপন 
েসবা (েমিশন o সরা ম তীত) 

  3320

  8732 87320 Installation services of 
industrial, manufacturing and 
service industry machinery 
and equipment 

িশ  কারখানায় তকৃত িশ  েমিশনারী 
eবং য পািত াপনকরা েসবা 

  3320

  8733  Installation services of office 
and accounting machinery 
and computers 

aিফস o  িহসাব িনকাশ য পািত eবং 
কি uটার eর সং াপন েসবা 

  

   87331 Installation services of 
mainframe computers 

েমiনে ম কি uটার eর াপন েসবা   3320

   87332 Installation services of 
personal computers and 
peripheral equipment 

াি গত কি uটার eবং াি ক 
য াংেশর াপন েসবা 

  6209

   87333 Installation services of office 
and accounting machinery 

aিফস eবং িহসাব িনকাশ য পািতর াপন 
েসবা 

  3320

  8734 87340 Installation services of radio, 
television and 
communications equipment 
and apparatus 

েরিডo, েটিলিভশন o েযাগােযাগ সং া  
য াংেশর াপন েসবা 

  3320

  8735 87350 Installation services of 
professional medical 
machinery and equipment, 
and precision and optical 
instruments 

েপশাগত িচিকৎসা য পািত o সর াম eবং 
সূ  দৃি  য পািতর াপন েসবা 

  3320

  8736 87360 Installation services of 
electrical machinery and 
apparatus n.e.c. 

ৈবদুয্িতক য পািত eবং য াংশ াপন 
েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  3320

  8739 87390 Installation services of other 
goods n.e.c. 

a া  প  াপন েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  3320, 
9521

Division  88    Manufacturing services on 
physical inputs owned by 
others 

a েদর মািলকানায় ব গত iনিপuেটর 
uৎপাদন েসবা 

  

881    Food, beverage and tobacco 
manufacturing services 

খা , পানীয় eবং তামাক জাতীয় প  
uৎপাদন েসবা 

  

  8811 88110 Meat processing services মাংস ি য়াকরণ েসবা   1010

  8812 88120 Fish processing services মাছ ি য়াকরণ েসবা   1020

  8813 88130 Fruit and vegetables 
processing services 

ফল মূল eবং শাকসবজী ি য়া েসবা   1030

  8814 88140 Vegetable and animal oil and 
fat manufacturing services 

শাক সবিজ eবং াণীজ ৈতল eবং চিব র্ 
uৎপাদন েসবা 

  1040

  8815 88150 Dairy product manufacturing 
services 

দু  প  uৎপাদন ি য়া েসবা   1050

  8816  Other food product 
manufacturing services 

a া  খা  প  uৎপাদন েসবা   

   88161 Grain mill product 
manufacturing services 

খা  শ  uৎপাদন ি য়া েসবা   1061

   88162 Starch and starch product 
manufacturing services 

ে ত সার eবং ে ত সার জাতীয় প  
uৎপাদন েসবা 

  1062
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   88163 Bakery product 
manufacturing services 

েবকারী প  uৎপাদন েসবা   1071

   88164 Sugar manufacturing 
services 

িচিন uৎপাদন েসবা   1072

   88165 Cocoa, chocolate and sugar 
confectionery manufacturing 
services 

কেকা, চকেলট eবং িচিনজাত 
কনেফকশনারী ত েসবা  

  1073

   88166 Macaroni, noodles, couscous 
and similar farinaceous 
products manufacturing 
services 

েমকারণী, নুডলস eবং e জাতীয় প  
ত েসবা  

  1074

   88167 Prepared meals and dishes 
manufacturing services 

তকৃত খা  eবং িডম uৎপাদন েসবা   1075

   88169 Other food product 
manufacturing services n.e.c. 

a া  খা  প  uৎপাদন েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  1079

  8817 88170 Prepared animal feeds 
manufacturing services 

তকৃত পশু খা  uৎপাদন েসবা   1080

  8818  Beverage manufacturing 
services 

পানীয় জাতীয় প  uৎপাদন ি য়া েসবা   

   88181 Distilled alcoholic beverage 
manufacturing services 

পিরেশািধত পানীয় জাতীয় eয্ালেকাহিলক 
প  uৎপাদন েসবা 

  1101

   88182 Wine manufacturing services মদ uৎপাদন েসবা   1102

   88183 Malt and malt liquor 
manufacturing services 

ম  eবং ম  জাতীয় প  uৎপাদন েসবা   1103

   88184 Soft drink manufacturing 
services 

েকামল পানীয় uৎপাদন েসবা   1104

  8819 88190 Tobacco manufacturing 
services 

তামাক প  uৎপাদন েসবা   1200

882    Textile, wearing apparel and 
leather manufacturing 
services 

কাপড় eবং পিরেধয় প  eবং চামড়া 
জাতীয় প  uৎপাদন েসবা 

  

  8821  Textile manufacturing 
services 

কাপড় uৎপাদন েসবা   

   88211 Textile fibre manufacturing 
services 

কাপেড়র সুতা uৎপাদন েসবা   1311

   88212 Textile weaving services কাপড় বুনন েসবা   1312

   88213 Textile finishing services কাপড় প  স ন র্ করা েসবা   1313

   88214 Knitted and crocheted fabric 
manufacturing services 

েসলাi eবং হােতর কাজ করা ব  uৎপাদন 
েসবা 

  1391

   88215 Made-up textile article 
manufacturing services 

তকৃত কাপেড়র ািদ uৎপাদন েসবা    1392

   88216 Carpet and rug 
manufacturing services 

কােপ র্ট, মাদুর ত করা েসবা   1393

   88217 Cordage, rope, twine and 
netting manufacturing 
services 

দড়াদিড়, র , পাকােনা eবং বুনন 
uৎপাদন েসবা 

  1394

   88219 Other textile manufacturing 
services n.e.c. 

a া  কাপড় uৎপাদন েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  1399

  8822  Wearing apparel 
manufacturing services 

পিরেধয় ব  uৎপাদন েসবা    

   88221 Wearing apparel পশমী ব  তীত পিরেধয় ব  uৎপাদন   1410
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manufacturing services, 
except fur apparel 

েসবা  

   88222 Fur apparel manufacturing 
services 

পশমী পিরেধয় ব  uৎপাদন েসবা   1420

   88223 Knitted and crocheted 
apparel manufacturing 
services 

বুনুন eবং ফুলেতালা পিরেধয় ব  uৎপাদন 
েসবা 

  1430

  8823  Leather and leather product 
manufacturing services 

চামড়া eবং চামড়া জাতীয় প  uৎপাদন 
েসবা 

  

   88231 Leather tanning and dressing 
services; fur dressing and 
dyeing services 

চামড়া পাকােনা, ে িসং, পশম ে িসং eবং 
রং করােনা েসবা  

  1511

   88232 Luggage manufacturing 
services 

লােগজ uৎপাদন েসবা   1512

   88233 Footwear manufacturing 
services 

পাদুকা uৎপাদন েসবা   1520

883    Wood and paper 
manufacturing services 

কাঠ eবং কাগজ uৎপাদন েসবা   

  8831  Wood and wood product 
manufacturing services 

কাঠ eবং কােঠর প  uৎপাদন েসবা   

   88311 Wood manufacturing services কাঠ uৎপাদন েসবা   1610

   88312 Veneer sheet and wood panel 
manufacturing services 

িভিনয়ার িসট eবং কাঠ ােনল uৎপাদন 
েসবা 

  1621

   88313 Carpentry manufacturing 
services 

কাঠ িমি র য াংশ uৎপাদন েসবা   1622

   88314 Wooden containers 
manufacturing services 

কােঠর বা  ৈতির uৎপাদন েসবা   1623

   88319 Other wood product 
manufacturing services 

a া  কােঠর প  uৎপাদন েসবা   1629

  8832  Paper and paper product 
manufacturing services 

কাগজ eবং কাগেজর প  uৎপাদন েসবা   

   88321 Pulp, paper and paperboard 
manufacturing services 

ম , কাগজ o কাগেজর েবাড র্ uৎপাদন 
েসবা 

  1701

   88322 Corrugated paper and 
paperboard manufacturing 
services 

ভজকৃত কাগজ eবং েপপার েবাড র্ uৎপাদন 
েসবা  

  1702

   88329 Other paper article 
manufacturing services 

a া  কাগেজর িজিনস uৎপাদন েসবা   1709

884    Petroleum, chemical and 
pharmaceutical product 
manufacturing services 

েপে ািলয়াম, রাসায়িনক , 
ফাম র্ািসিটuকয্াল প  uৎপাদন েসবা 

  

  8841  Coke and refined petroleum 
product manufacturing 
services 

েকাক eবং পিরেশািধত  েপে ািলয়ামজাত 
 uৎপাদন েসবা 

  

   88411 Coke oven products 
manufacturing services 

কয়লা জাতীয় প  uৎপাদন েসবা   1910

   88412 Refined petroleum products 
manufacturing services 

পিরেশািধত েপে ািলয়াম জাতীয়  
uৎপাদন েসবা 

  1920

  8842  Chemical product 
manufacturing services 

রাসায়িনক   uৎপাদন েসবা   

   88421 Basic chemicals 
manufacturing services 

েমৗিলক রাসায়িনক  uৎপাদন েসবা   2011
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   88422 Fertilizer manufacturing 
services 

সার uৎপাদন েসবা   2012

   88423 Plastics and rubber 
manufacturing services 

াি ক o রাবার জাতীয় প  uৎপাদন েসবা   2013

   88424 Agrochemical product 
manufacturing services 

কৃিষর সােথ স কর্ যু  রাসায়িনক পদাথ র্ 
uৎপাদন েসবা 

  2021

   88425 Paint manufacturing services েপi /রং uৎপাদন েসবা   2022

   88426 Soap, detergents, cleaning 
preparation and perfume 
manufacturing services 

সাবান, িডটারেজ  eবং পারিফuম 
uৎপাদন েসবা 

  2023

   88427 Other chemical products 
manufacturing services n.e.c. 

a া  রাসায়িনক প  uৎপাদন েসবা যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  2029

   88429 Man-made fibre 
manufacturing services 

মানুেষর ৈতরী আশঁ ৈতরী uৎপাদন েসবা   2030

   8843 88430 Pharmaceutical product 
manufacturing services 

ঔষধ uৎপাদন েসবা   2100

885    Rubber, plastic and other non-
metallic mineral product 
manufacturing services 

রাবার, াি ক eবং a া  a-ধাতব 
খিনজ প  uৎপাদন েসবা 

  

  8851  Rubber and plastic product 
manufacturing services 

রাবার eবং াি ক জাতীয় প  uৎপাদন 
েসবা 

  

   88511 Tyre manufacturing services টায়ার uৎপাদন েসবা   2211

   88512 Other rubber product 
manufacturing services 

a া  রাবার জাতীয় প  uৎপাদন েসবা   2219

  8852 88520 Plastic product 
manufacturing services 

াি ক জাতীয় প  uৎপাদন েসবা   2220

  8853  Other non-metallic mineral 
product manufacturing 
services 

a া  a-ধাতব খিনজ প  uৎপাদন েসবা   

   88531 Glass manufacturing services াস/ক চ uৎপাদন েসবা   2310

   88532 Refractory product 
manufacturing services 

ধাতু গালােনা প  uৎপাদন েসবা   2391

   88533 Clay building material 
manufacturing services 

েটল মািট ারা িনম র্াণ uপাদান uৎপাদন 
েসবা 

  2392

   88534 Other porcelain and ceramic 
product manufacturing 
services 

a া  porcelain eবং িচনামািট 
জাতীয় প  uৎপাদন েসবা 

  2393

   88535 Cement, lime and plaster 
manufacturing services 

িসেম , চুন eবং া ার জাতীয় প  
uৎপাদন েসবা 

  2394

   88536 Concrete, cement and plaster 
article manufacturing 
services 

পাথর, িসেম  eবং া ার ব   uৎপাদন 
েসবা 

  2395

   88537 Stone cutting, shaping and 
finishing services 

পাথর কািটং, েসিপং e  িফিনিসং েসবা   2396

   88539 Other non-metallic mineral 
product manufacturing 
services n.e.c. 

a া  aধাতব খিনজ প  uৎপাদন েসবা 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  2399

886    Basic metal manufacturing 
services 

েমৗিলক ধাতু uৎপাদন েসবা   

  8860  Basic metal manufacturing 
services 

েমৗিলক ধাতু uৎপাদন েসবা   
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   88601 Basic iron and steel 
manufacturing services 

েমৗিলক েলাহা o i াত uৎপাদন েসবা   2410

   88602 Basic precious and other non-
ferrous metal manufacturing 
services 

েমৗিলক দামী (হীরা, ািটিনয়াম) eবং 
aধাতব েলৗহ প  uৎপাদন েসবা 

  2420

887    Fabricated metal product, 
machinery and equipment 
manufacturing services 

েজাড় লাগােনা ধাতব প , য াংশ o 
সর াম uৎপাদন েসবা 

  

  8871  Structural metal product, 
tank, reservoir and steam 
generator manufacturing 
services 

কাঠােমাগত ধাতব প  , াংক, 
সংর ণাগার, বা ীয় েজনােরটর uৎপাদন 
েসবা 

  

   88711 Structural metal product 
manufacturing services 

কাঠােমাগত ধাতব প  uৎপাদন েসবা   2511

   88712 Tank, reservoir and metal 
container manufacturing 
services 

াংক, িরজর্াভার াংক, ধাতব ৈতির 
কি নার uৎপাদন েসবা 

  2512

   88713 Steam generator 
manufacturing services 

বা  চািলত েজনােরটর uৎপাদন েসবা   2513

  8872 88720 Weapon and ammunition 
manufacturing services 

a  eবং েগালা বারুদ uৎপাদন েসবা   2520

  8873  Other fabricated metal 
product manufacturing and 
metal treatment services 

a া  েজাড়া লাগােনা ধাতব প  
uৎপাদন েসবা 

  

   88731 Metal treatment and coating 
services 

ধাতব প  ি য়াকরণ eবং আবরন েসবা   2592

   88732 General machining services সাধারণ েমিশেনর েসবা   2592

   88733 Cutlery, hand tool and general 
hardware manufacturing 
services 

ছুির-চামচ, েছাট-খাট টুলস, সাধারণ 
হাড র্oয়ার uৎপাদন েসবা  

  2593

   88739 Other fabricated metal 
product manufacturing 
services n.e.c. 

a া  েজাড়ালাগােনা ধাতব প  uৎপাদন 
েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  2599

  8874  Computer, electronic and 
optical product 
manufacturing services 

কি uটার, iেলক িনক eবং দৃি  জাতীয় 
প  uৎপাদন েসবা 

  

   88741 Electronic component and 
board manufacturing services

iেলক িনক য াংশ eবং েবাড র্ uপাদান 
uৎপাদন েসবা 

  2610

   88742 Computer and peripheral 
equipment manufacturing 
services 

কি uটার eবং কি uটার স িকর্ত 
a া  সর াম uৎপাদন েসবা 

  2620

   88743 Communication equipment 
manufacturing services 

েযাগােযােগর সর াম uৎপাদন েসবা   2630

   88744 Consumer electronics 
manufacturing services 

েভা া iেলক িনকস প  uৎপাদন েসবা   2640

   88745 Measuring, testing, 
navigating and control 
equipment manufacturing 
services 

oজন মাপা, পরী া করা, েনৗচালনা eবং 
েকাে ািলং য পািত uৎপাদন েসবা 

   2651

   88746 Watch and clock 
manufacturing services 

হাত ঘিড় eবং েদoয়াল ঘিড় uৎপাদন েসবা    2652

   88747 Irradiation, electromedical 
and electrotherapeutic 
equipment manufacturing 
services 

iরািডeসান eবং iেলে ােথরাপিটক 
iেলে ােমিডকয্াল য পািত uৎপাদন েসবা  

  2660
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   88748 Optical instrument and 
photographic equipment 
manufacturing services 

দৃি  সরা ম eবং ফেটা ািফক সর াম 
uৎপাদন েসবা 

  2670

   88749 Magnetic and optical media 
manufacturing services 

চু ুকীয় eবং দৃি  মা ম প  uৎপাদন 
েসবা 

  2680

  8875  Electrical equipment 
manufacturing services 

ৈবদুয্িতক সর াম uৎপাদন েসবা   

   88751 Electric motor, generator, 
transformer and electricity 
distribution and control 
apparatus manufacturing 
services 

ৈবদুয্িতক েমাটর, েজনােরটর, া  ফরমার 
eবং িবদুয্ৎ ব ন o িনয় ন য াংশ 
uৎপাদন েসবা 

  2710

   88752 Battery and accumulator 
manufacturing services 

াটাির eবং িবদুয্ৎ শি  স য় কারী 
াটাির uৎপাদন েসবা 

  2720

   88753 Fibre optic cable 
manufacturing services 

ফাiবার aপিটক তার uৎপাদন েসবা   2731

   88754 Other electronic and electric 
wire and cable manufacturing 
services 

a া  iেলক িনক eবং iেলকি ক তার 
uৎপাদন েসবা 

  2732

   88755 Wiring device manufacturing 
services 

oয়ািরং য াংশ uৎপাদন েসবা   2733

   88756 Electric lighting equipment 
manufacturing services 

ৈবদুয্িতক আেলা ালােনা সর াম uৎপাদন 
েসবা 

  2740

   88757 Domestic appliance 
manufacturing services 

গৃহ য পািত uৎপাদন েসবা   2750

   88759 Other electrical equipment 
manufacturing services 

a া  ৈবদুয্িতক য পািত সর াম 
uৎপাদন েসবা 

  2790

  8876  General-purpose machinery 
manufacturing services 

সাধারন uে ে  বহৃত েমিশনাির 
uৎপাদন েসবা 

  

   88761 Engines and turbine 
manufacturing services 

iি ন eবং টারবাiন uৎপাদন েসবা   2811

   88762 Fluid power equipment 
manufacturing services 

iড পাoয়ার য পািত uৎপাদন েসবা    2812

   88763 Other pump, compressor, tap 
and valve manufacturing 
services 

a া  পা , কে সার, পািনর কল, 
ভালভ uৎপাদন েসবা 

  2813

   88764 Bearing, gear, gearing and 
driving element 
manufacturing services 

িবয়ািরং, িগয়ার, াiিভং য াংশ uপাদান 
uৎপাদন েসবা 

  2814

   88765 Oven, furnace and furnace 
burner manufacturing 
services 

oেভন, ফােন র্স, ফােনস র্ বান র্ার uৎপাদন 
েসবা  

  2815

   88766 Lifting and handling 
equipment manufacturing 
services 

িলফিটং eবং হয্াে িলং সর াম uৎপাদন 
েসবা 

  2816

   88767 Office machinery and 
equipment (except computers 
and peripheral equipment) 
manufacturing services 

aিফস েমিসনািরজ eবং য পািত 
(কি uটার o াি ক য পািত িতত) 
uৎপাদন েসবা  

  2817

   88768 Power-driven hand tool 
manufacturing services 

শি  চািলত হয্া  টুলস uৎপাদন েসবা    2818

   88769 Other general-purpose 
machinery manufacturing 
services 

a া  সাধারণ েমিশন uৎপাদন েসবা    2819
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  8877  Special-purpose machinery 
manufacturing services 

িবেশষ uে ে র েমিশন uৎপাদন েসবা    

   88771 Agricultural and forestry 
machinery manufacturing 
services 

কৃিষ eবং বন সং া য পািত  uৎপাদন 
েসবা 

  2821

   88772 Metal-forming machinery and 
machine tools manufacturing 
services 

ধাতব ফরিমং eবং েমিশন টুলস uৎপাদন 
েসবা 

  2822

   88773 Metallurgy machinery 
manufacturing services 

ধাতুিব া য পািত uৎপাদন েসবা   2823

   88774 Mining, quarrying and 
construction machinery 
manufacturing services 

খিনজ, আহরণ eবং িনম র্াণ েমিশন য পািত 
uৎপাদন েসবা 

  2824

   88775 Food, beverage and tobacco 
processing machinery 
manufacturing services 

খা , পানীর eবং তামাক ি য়াজাত 
েমিশন uৎপাদন েসবা 

  2825

   88776 Textile, apparel and leather 
production machinery 
manufacturing services 

কাপড়, পিরেধয় ব  ৈতিরর য পািত eবং 
চামড়া uৎপাদন য পািত  uৎপাদন েসবা 

  2826

   88779 Other special-purpose 
machinery manufacturing 
services 

a া  িবেশষ uে ে  য পািত uৎপাদন 
েসবা 

  2829

888    Transport equipment 
manufacturing services 

পিরবহন য াংশ uৎপাদন েসবা   

  8881  Motor vehicle and trailer 
manufacturing services 

েমাটর গািড় eবং ে iলার  uৎপাদন েসবা   

   88811 Motor vehicle manufacturing 
services 

েমাটর গািড় uৎপাদন েসবা   2910

   88812 Trailers and semi-trailer 
manufacturing services 

ে iলার eবং aধ র্ ে iলার uৎপাদন েসবা   2920

   88813 Motor vehicle part and 
accessory manufacturing 
services 

েমাটর গািড়র পাট র্স eবং য াংশ uৎপাদন 
েসবা 

  2930

  8882  Other transport equipment 
manufacturing services 

a া  পিরবহন সর াম uৎপাদন েসবা   

   88821 Ship building services জাহাজ িনম র্াণ েসবা   3011

   88822 Pleasure and sporting boat 
manufacturing services 

আন /আহলাদ eবং েখলাধুলার েনৗকা 
uৎপাদন েসবা  

  3012

   88823 Railway locomotive and 
rolling stock manufacturing 
services 

েরল গািড়র লেকােমিটভ eবং েরািলং ক 
uৎপাদন েসবা 

  3020

   88824 Air and spacecraft 
manufacturing services 

িবমান, আকাশযান  uৎপাদন েসবা   3030

   88825 Military fighting vehicle 
manufacturing services 

যু যান গাড়ী uৎপাদন েসবা   3040

   88826 Motorcycle manufacturing 
services 

মটর সাiেকল uৎপাদন েসবা   3091

   88827 Bicycles and invalid carriage 
manufacturing services 

বাi-সাiেকল, প বািহ যান uৎপাদন েসবা   3092

   88829 Other transport equipment 
manufacturing services n.e.c. 

a া  পিরবহন সর াম uৎপাদন েসবা যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  3099

889    Other manufacturing services a া  uৎপাদন েসবা   
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  8890  Other manufacturing services a া  uৎপাদন েসবা   

   88901 Furniture manufacturing 
services 

আসবাবপ  ৈতির েসবা   3100

   88902 Jewellery manufacturing 
services 

জুেয়লারী প  uৎপাদন েসবা   3211

   88903 Imitation jewellery 
manufacturing services 

নকল aলংকার প  uৎপাদন েসবা   3212

   88904 Musical instrument 
manufacturing services 

সংগীত সুর সর াম uৎপাদন েসবা   3220

   88905 Sports good manufacturing 
services 

েখলা ধুলা সাম ী uৎপাদন েসবা   3230

   88906 Game and toy manufacturing 
services 

েখলা eবং েখলনা জাতীয় প  uৎপাদন 
েসবা 

  3240

   88907 Medical and dental 
instrument and supply 
manufacturing services 

িচিকৎসা eবং দ  িচিকৎসা সর াম 
uৎপাদন েসবা 

  3250

   88909 Other manufacturing services 
n.e.c. 

a া  uৎপাদন েসবা যা a  ে ণীভূ  
হয়িন 

  3290

Division  89    Other manufacturing 
services; publishing, printing 
and reproduction services; 
materials recovery services 

a া  uৎপাদন েসবা কাশনা, ি ি ং 
পুন:uৎপাদন েসবা uপাদান পুনরু ার েসবা 

  

891    Publishing, printing and 
reproduction services 

কাশনা, ি ি ং eবং পুনরুৎপাদন েসবা   

  8911 89110 Publishing, on a fee or 
contract basis 

কাশনা, (িফ eবং চুি  িভি ক)   5811,
5812, 
5813,
5819, 
5820, 
5920

  8912  Printing and reproduction 
services of recorded media, 
on a fee or contract basis 

ি ি ং eবং পুন:uৎপাদন েসবা (িফ eবং 
চুি  িভি ক) 

  

   89121 Printing services মু ণ েসবা   1811

   89122 Services related to printing মু ণ স িকর্ত েসবা   1812

   89123 Reproduction services of 
recorded media, on a fee or 
contract basis 

েরকড র্কৃত মা েমর পুন:uৎপাদন েসবা (িফ 
eবং চুি  িভি ক) 

  1820

892    Moulding, pressing, stamping, 
extruding and similar plastic 
manufacturing services 

েমৗি ং, ে িসং/চালেনা, য্াি ং eবং e 
জাতীয় াি ক uৎপাদন েসবা 

  

  8920 89200 Moulding, pressing, stamping, 
extruding and similar plastic 
manufacturing services 

েমৗি ং, ে িসং/চালেনা, য্াি ং eবং e 
জাতীয় াি ক uৎপাদন েসবা 

  2220

893    Casting, forging, stamping 
and similar metal 
manufacturing services 

কাি ং, য্াি ং eবং e জাতীয় ধাতব 
uৎপাদন েসবা 

  

  8931 89310 Iron and steel casting 
services 

েলাহা o i াত ঢালাi/কাি ং েসবা   2431

  8932 89320 Non-ferrous metal casting 
services 

a-েলৗহজাত ধাতব ঢালাi েসবা   2432

  8933 89330 Metal forging, pressing, 
stamping, roll forming and 
powder metallurgy services 

ধাতব ফরিজং, ে িসং, য্াি ং ভৃিত 
েসবা  

  2591
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894    Materials recovery (recycling) 
services, on a fee or contract 
basis 

ািদ পুনরু ার  (পুনচ ) েসবা, িফ বা 
চুি র িভি েত  

  

  8941 89410 Metal waste and scrap 
recovery (recycling) services, 
on a fee or contract basis 

ধাতব বজর্য্ eবং ভাংগািড় পুনরু ার েসবা, 
িফ বা চুি র িভি েত 

  3830

  8942 89420 Non-metal waste and scrap 
recovery (recycling) services, 
on a fee or contract basis 

aধাতব বজর্য্ eবং ভাংগািড় িজিনস 
পুনরু াের (ির-সাiেকিলং) েসবা, িফ বা 
চুি র িভি েত  

  3830

Section  9    Community, social and 
personal services 

কিমuিনিট, সামািজক eবং ি গত েসবা     

Division 91    Public administration and 
other services provided to the 
community as a whole; 
compulsory social security 
services 

জন শাসন, কিমuিনিটেক  দ   a া  
েসবা, বা তামূলক সামািজক িনরাপ া 
েসবা  

  

911    Administrative services of the 
government 

সরকােরর শাসিনক েসবা    

  9111  Overall government public 
services 

সরকােরর জনসাধারেণর জ  েসবা    

      91111 Executive and legislative 
services 

শাসিনক o আiনগত েসবা দান   8411

   91112 Financial and fiscal services আিথ র্ক o aথ র্ স িকর্ত েসবা   8411

   91113 Overall economic and social 
planning and statistical 
services 

সব র্পির আথ র্সামািজক পিরক না o 
পিরসং ান েসবা 

  8411

   91114* Government services to 
research and development 

গেবষনা o u য়েন সরকারী েসবা সমূহ   8411

  91115* Tax collection, tax on 
products, tax administration & 
management 

ািদর শু কর আদায়, প  কর  আদায়, 
কর শাসন o ব াপণা 

 

  91116 Public budget, 
implementation, public fund 
management 

গণ বােজট বা বায়ন o গণ তহিবেলর 
েয়াগ o ব াপণা 

 

   91119 Other overall government 
public services 

সব র্পির a া  সরকারী গণ-েসবাসমূহ জন 
শাসিনক েসবা স িকর্ত িশ া, া য্ 
েসবা, সাং িতক eবং a া  সামািজক 
েসবা (সামািজক িনরাপ া েসবা িতত) 

  8411

  9112  Public administrative services 
related to the provision of 
educational, health care, 
cultural and other social 
services, excluding social 
security services 

জন শাসিনক েসবা স িকর্ত (িশ া, া য্ 
েসবা, সাং িতক eবং a া  সামািজক) 
েসবা (সামািজক িনরাপ া েসবা িতত) 

  

   91121 Public administrative services 
related to education 

িশ া স িকর্ত জন শাসিনক েসবা   8412

   91122 Public administrative services 
related to health care 

া য্ েসবা স িকর্ত জন শাসিনক েসবা   8412

   91123 Public administrative services 
related to housing and 
community amenities 

গৃহায়ন eবং কিমuিনিটর সুিবধািদ 
স িকর্ত জন শাসন মূলক েসবা 

  8412

   91124 Public administrative services 
related to recreation, culture 
and religion 

িবেনাদন o সাং িতক eবং ধম র্ িবষেয় 
জন শাসিনক েসবা 

  8412
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  9113  Public administrative services 
related to the more efficient 
operation of business 

aিধকতর সু ু বসা-বািণজয্ পিরচালনার 
জ  শাসিনক েসবা 

  

   91131 Public administrative services 
related to agriculture, 
forestry, fishing and hunting 

কৃিষ, বনায়ন, মৎ  eবং িশকার স িকর্ত 
জন শাসন েসবা 

  8413

   91132 Public administrative services 
related to fuel and energy 

ালানী o শি  স িকর্ত জন শাসন 
মূলক েসবা 

  8413

   91133 Public administrative services 
related to mining and mineral 
resources, manufacturing and 
construction 

খিনজ o খিনজ সমূেহ uৎপাদন o িনম র্াণ 
স িকর্ত েসবা 

  8413

   91134 Public administrative services 
related to transport and 
communications 

পিরবহন o েযাগােযাগ স িকর্ত জনেসবায় 
িনেয়ািজত েসবা 

  8413

   91135 Public administrative services 
related to the distributive and 
catering trades, hotels and 
restaurants 

েহােটল, ের ুের , খা  সরবরাহকারী 
িত ান স িকর্ত জন শাসন েসবা 

  8413

   91136 Public administrative services 
related to tourism affairs 

পয র্টন স িকর্ত জন শাসন েসবা   8413

   91137 Public administrative services 
related to multipurpose 
development projects 

ব মূখী u য়ন ক  সমূহ স িকর্ত 
জন শাসিনক েসবা  

  8413

   91138 Public administrative services 
related to general economic, 
commercial and labour 
affairs 

সাধারণ aথ র্ৈনিতক, বািণিজয্ক o ম 
িবষয়ক জন শাসন েসবা  

  8413

  9119  Other administrative services 
of the government 

সরকারী a া  শাসিনক েসবাসমূহ   

   91191 Administrative services 
related to government 
personnel 

সরকারী কম র্চারী স িকর্ত 
জন শাসনমূলক েসবাসমূেহ 

  8411

   91199 Other administrative services 
of the government n.e.c. 

সরকারী a া  সকল শাসিনক েসবা যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  8411

912    Public administrative 
services provided to the 
community as a whole 

সম  কিমuিনিটেত দ  জন শাসিনক 
েসবা 

  

  9121 91210 Public administrative services 
related to external affairs, 
diplomatic and consular 
services abroad 

বিহ র্িবে র কুটৈনিতক o রা দূত স িকর্ত 
জন শাসন মূলক েসবা   

  8421

 9122 91220 Services related to foreign 
economic aid 

ৈবেদশীক aথ র্ৈনিতক সাহা  স িকর্ত 
েসবা সমূহ  

  8421

 9123 91230 Services related to foreign 
military aid 

ৈবেদশীক সামিরক সাহা  সং া  েসবা     8421

 9124 91240 Military defence services  সামিরক িতর া েসবা    8422

  91241 Disaster and crisis 
management services 

দুেয র্াগ ব া o আপদকািলন ব াপণা 
েসবা 

 

 9125 91250 Civil defence services েবসামিরক িতর া েসবা    8422

 9126 91260 Police and fire protection 
services 

পুিলশ o a ী িনব র্াপক েসবা    8423

 9127 91270 Public administrative services 
related to law courts 

আiন আদালত িবষয়ক জন শাসন েসবা    8423
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 9128 91280 Administrative services 
related to the detention or 
rehabilitation of criminals 

দ া  আসামীেদর পূনব র্াসন o দ  
িবষয়ক শাসিনক েসবা 

  8423

 9129 91290 Public administrative services 
related to other public order 
and safety affairs 

গণ আেদশ o জন িনরাপ া িবষয়ক 
কায র্ ম সং া  শাসিনক েসবা 

  8423

913    Administrative services 
related to compulsory social 
security schemes 

বা তা মূলক সামািজক িনরাপ ামূলক  
শাসিনক েসবা 

  

 9131 91310 Administrative services 
related to sickness, maternity 
or temporary disablement 
benefit schemes 

aসু য্তা o মা কালীন aসু য্তা aথবা 
সামিয়ক a মতা জিনত শাসিনক েসবা 

  8430

 9132 91320 Administrative services 
related to government 
employee pension schemes; 
old-age disability or survivors' 
benefit schemes, other than 
for government employees 

সরকারী কম র্চারীেদর েপনশন ি ম সমূহ, 
বয়বৃ  o a মেদর সাহা   eবং a া  
সুিবধািদ যা সরকারী কম র্চারীেদর জ  নয় 
জন শাসন মূলক েসবা  

  8430

 9133 91330 Administrative services 
related to unemployment 
compensation benefit 
schemes 

েবকারেদর িতপূরন ভাতা দান ীম   8430

 9134 91340 Administrative services 
related to family and child 
allowance programmes 

পািরবািরক eবং িশশু ভাতা কম র্সূচী 
কায র্ ম  স িকর্ত শাসিনক েসবা  

  8430

Division  92    Education services িশ া িবষয়ক েসবা সমূহ   

921   Pre-primary education 
services 

াক- াথিমক িশ া  স িকর্ত েসবা সমূহ   

 9210 92100 Pre-Primary education 
services 

াক- াথিমক িশ া  স িকর্ত েসবা সমূহ  8510

922   Primary education services াথিমক িশ া েসবা সমূহ   

 9220 92200 Primary education services াথিমক িশ া েসবা    8510

 9230* 92300* Primary level madrasha and 
relligions education 

াথিমক মা াসা o ধম য় িশ া েসবা  

923   Secondary education services মা িমক িশ া েসবা সমূহ  

 9231 92310 Lower secondary education 
services, general 

িন  মা িমক o সাধারণ িশ া   8521

 9232 92320 Lower secondary education 
services, technical and 
vocational 

িন  মা িমক কািরগরী o েভােকশনাল 
িশ া েসবা  

  8522

 9233 92330 Upper secondary education 
services, general 

u  মা িমক িশ া (সাধারণ) েসবা   8521

 9234 92340 Upper secondary education 
services, technical and 
vocational 

u  মা িমক িশ া (কািরগরী o 
েভােকশনাল) 

  8522

 9235 92350* Upper secondary madrasha 
education 

u  মা িমক মা াসা িশ া  েসবা  

924   Post-secondary non-tertiary 
education services 

u মা িমক াতক পয র্ায় নেহ eমন িশ া 
েসবা  

  

 9241 92410 Post-secondary non-tertiary 
education services, general 

u মা িমক াতক পয র্ায় নেহ, সাধারন 
িশ া েসবা  

  8530

 9242 92420 Post-secondary non-tertiary 
education services, technical 

u  মা িমক, াতক পয র্ায় নেহ eমন   8530
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and vocational কারীগরী o েভােকশনাল িশ া েসবা  

 9243* 92430* Post-secondary madrasha & 
religion education 

u  মা িমক াতক পয র্ায় নেহ eমন 
মা াসা eবং ধম য় িশ া েসবা 

 

925   Tertiary education services তীয় ধারার িশ া েসবা    

 9251 92510 First stage tertiary education 
services 

াথিমক েরর িশ া েসবা   8530

 9252 92520 Second stage tertiary 
education services 

ি তীয় েরর িশ া েসবা   8530

 9253* 92530* Tertiary level madrasha & 
education 

তীয় েররমা াসা eবং িশ া েসবা  

929    Other education and training 
services and educational 
support services 

a া  িশ া eবং িশ ণ েসবা eবং 
িশ া সহায়ক েসবা  

  

  9291  Other education and training 
services 

a া  িশ া o িশ ণ েসবা   

   92911 Cultural education services সাং িতক িশ া েসবা   8542

   92912 Sports and recreation 
education services 

ীড়া o িবেনাদনমূলক িশ া েসবা   8541

  92913* Adult and mass education 
service 

বয়  eবং গণিশ া েসবা  

  92914* Specialized and protessional 
education service 

িবেশষািয়ত eবং েপশাগত িশ া েসবা  

  92915* Education services for blind, 
damp 

a , বিধর o েবাবােদর িশ া েসবা  

   92919 Other education and training 
services, n.e.c. 

a া  িশ া o িশ ণ েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  8549

  9292 92920 Educational support services িশ া সহায়ক েসবা   8550

Division 93    Human health and social care 
services 

জন া য্ o সামািজক পিরচয র্া েসবা   

931    Human health services মানব া য্ েসবা   

  9311  Inpatient services হাসপাতােল aব ানকারী েরাগীেদর েসবা   

   93111 Surgical services for 
inpatients 

হাসপাতােল aব ান কােল েরাগীেদর 
শ িচিকৎসা েসবা  

  8610

   93112 Gynaecological and 
obstetrical services for 
inpatients 

হাসপাতােল aব ানকারী েরাগীেদর ীেরাগ 
o সূিত সং া  েসবাদান  

  8610

   93113 Psychiatric services for 
inpatients 

হাসপাতােল মানিসক েরাগীেদর িচিকৎসা 
েসবাদান 

  8610

  93114* Homeopathic services for 
inpatients 

হাসপাতােল aব ানকারী েহািমo িচিকৎসা 
স িকর্ত েসবা 

 

  93115* Unani and aurbedic services 
for inpatients 

হাসপাতােল aব ানকারী iuনানী aথবা 
আ র্েবিদক  স িকর্ত েসবা 

 

  93116* Disaster affected inpatients 
services 

হাসপাতােল aব ানকারী দুেয র্াগ কবিলত 
েরাগীেদর িচিকৎসা েসবা 

 

   93119 Other services for inpatients হাসপাতােল aব ানকারী েরাগীেদর a া  
িচিকৎসা েসবা 

  8610

  9312  Medical and dental services িচিকৎসা o দ  িচিকৎসা েসবা দান   
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   93121 General medical services সাধারণ িচিকৎসা েসবা দান   8620

   93122 Specialized medical services িবেশষ  িচিকৎসা েসবা   8620

   93123 Dental services দ  িচিকৎসা েসবা   8620

  9319  Other human health services a া  মানব েসবা   

   93191 Childbirth and related 
services 

িশশু জ  o e সং া  েসবাদান   8690

   93192 Nursing services নািসং েসবাদান সং া  েসবা   8690

   93193 Physiotherapeutic services িবদুয্ত বাহ বা র ন রি র 
(িফিজoেথরাপীর মা েম) িচিকৎসা েসবা 

  8690

   93194 Ambulance services eয্া ুেল  েসবাদান   8690

   93195 Medical laboratory services েমিডকয্াল েলবেরটরী েসবা দান   8690

   93196 Diagnostic-imaging services ডায়েগানাি ক-iমািজং েসবা    8690

   93197 Blood, sperm and organ bank 
services 

র , শু , বা বীয র্, a , াংক সং া  
েসবা 

  8690

   93199 Other human health services 
n.e.c. 

a া  মানব া য্ েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  8690

 932   Residential care services for 
the elderly and disabled 

বয়  o a ম ি েদর আবািসক েসবা   

  9321 93210 Residential health-care 
services other than by 
hospitals 

হাসপাতাল বিহ র্ভূত আবািসক া য্ েসবা 
দান 

  8710

  9322  Residential care services for 
the elderly and persons with 
disabilities 

বয়  o a ম ি েদর আবািসক 
েসবাদান   

  

   93221 Residential care services for 
the elderly 

বয় /েপৗঢ়েদর আবািসক পিরচয র্া েসবা    8730

   93222 Residential care services for 
young disabled persons 

a ম যুবকেদর আবািসক পিরচয র্া েসবা     8730

   93223 Residential care services for 
disabled adults 

a ম পূণ র্ বয় েদর আবািসক পিরচয র্া 
েসবা 

  8730

 933   Other social services with 
accommodation 

আবাসন সুিবধাসহ a া  সামািজক েসবা   

 9330  Other social services with 
accommodation 

আবাসন সুিবধাসহ a া  সামািজক েসবা  

   93301 Residential care services for 
children suffering from 
mental retardation, mental 
health illnesses or substance 
abuse 

মানিসক িতবি  o মানিসকভােব িপিছেয় 
থাকা িশশুেদর আবািসক িচিকৎসা েসবা 

  8720

   93302 Other social services with 
accommodation for children 

আবাসন সুিবধাসহ িশশুেদর জ  a া  
সামািজক েসবা 

  8790

   93303 Residential care services for 
adults suffering from mental 
retardation, mental health 
illnesses or substance abuse 

মানিসক িতবি  o মানিসকভােব িপিছেয় 
থাকা বয়  ি েদর আবািসক িচিকৎসা 
েসবা  

  8720

   93304 Other social services with 
accommodation for adults 

আবািসক সুিবধাসহ বয়  ি েদর জ  
a া  সামািজক েসবা  

  8790

934    Social services without 
accommodation for the 
elderly and disabled 

aনাবািসক a ম o বয়  েলাকেদর 
সামািজক েসবা 
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  9341  Vocational rehabilitation 
services 

েভােকশনাল পূনব র্াসন েসবা   

   93411 Vocational rehabilitation 
services for persons with 
disabilities 

a ম েলাকেদর েভােকশনাল পূন র্বাসন 
েসবা 

  8810

   93412 Vocational rehabilitation 
services for unemployed 
persons 

েবকারেদর জ  েভােকশনাল পূণ র্বাসন 
েসবা  

  8890

  9349  Other social services without 
accommodation for the 
elderly and disabled 

a ম o বৃ েদর জ  a া  aনাবািসক 
সামািজক েসবা  

  

   93491 Other social services without 
accommodation for the 
elderly 

aনাবািসক বয়  েলাকেদর a া  
সামািজক েসবা 

  8810

   93492 Other social services without 
accommodation for disabled 
children 

a ম িশশুেদর জ  a া  aনাবািসক 
a া  সামািজক েসবা  

  8810

   93493 Other social services without 
accommodation for disabled 
adults 

a ম যুবকেদর জ  aনাবািসক a া  
সামািজক েসবা 

  8810

 935   Other social services without 
accommodation 

aনাবািসক a া  সামািজক েসবা    

  9351 93510 Child day-care services িশশুেদর িদবা য  েসবা   8890

  9352 93520 Guidance and counselling 
services n.e.c. related to 
children 

পথ-িনেদ র্শনা o uপেদশদান মূলক েসবাদান 
যা a  ে ণীভূ  হয়িন  

  8890

  9353 93530 Welfare services without 
accommodation 

ক াণমূখী aনাবািসক েসবা   8890

  9359 93590 Other social services without 
accommodation, n.e.c. 

a া  aনাবািসক সামািজকেসবা যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  8890

Division 94    Sewage and waste collection, 
treatment and disposal and 
other environmental 
protection services 

পয়ঃ ণালী/ময়লা আবজর্না সং েহ o 
পিরেবশ দূষনেরাধ o a া  পিরেবশ 
সংর ণ েসবা  

  

941    Sewerage, sewage treatment 
and septic tank cleaning 
services 

পয়ঃ ণালী o েসি াংক পির  
েসবাদানকারী েসবা 

  

  9411 94110 Sewerage and sewage 
treatment services 

পয়ঃ ণালী o পয়ঃ ণালী িন াশন েসবা    3700

  9412 94120 Septic tank emptying and 
cleaning services 

েসি াংক aবমু করণ o পির  করা 
েসবা  

  3700

942    Waste collection services বজর্য্/ময়লা সং হকরণ েসবা   

  9421  Collection services of 
hazardous waste 

িবিভ  ান েথেক িবপদ জনক ময়লা 
সং হকরণ েসবা    

  

   94211 Collection services of 
hazardous medical and other 
biohazardous waste 

িচিকৎসা সাম ীর িবপদ জনক বজর্য্ eবং 
a া  াণীর িবপদ জনক বজর্য্ সং হ 
েসবা   

  3812

   94212 Collection services of 
industrial hazardous waste 
(except medical and other 
biohazardous waste) 

িবপদ জনক িশ  বজর্য্ সং হ েসবা 
(িচিকৎসা জিনত o াণী পয়ঃ িতত)   

  3812

   94219 Collection services of other 
hazardous waste 

a া  িবপদজনক বজর্য্ সং হ েসবা     3812



291 

 

Group Class Sub-class Description English Description Bangla Corresponding
HS-  

2007 
BSIC-
2009 

  9422  Collection services of non-
hazardous recyclable 
materials 

িবপদ জনক নয় eমন ািদ যাহা পূনরায় 
বহার েযা  eমন ািদ সং হ েসবা    

  

   94221 Collection services of non-
hazardous recyclable 
materials, residential 

িবপদমু  ািদ যাহা পূণঃ বহায র্ e 
কার আবািসক ািদ সং হকরণ েসবা    

  3811

   94229 Collection services of non-
hazardous recyclable 
materials, other 

a া  িবপদজনক নয় eমন পূনঃ বহায র্ 
ািদ সং হ েসবা  

  3811

  9423  General waste collection 
services 

সাধারণ ময়লা আবজর্না সং হ েসবা     

   94231 General waste collection 
services, residential 

আবািসক ময়লা আবজর্না সং হ েসবা    3811

   94239 General waste collection 
services, other 

a া  সাধারণ ময়লা আবজর্না সং হ 
েসবা 

  3811

943    Waste treatment and disposal 
services 

বজর্য্  aপসারণ eবং eর ব া  েসবা   

  9431  Waste preparation, 
consolidation and storage 
services 

বজর্য্ তকরণ; eকি করণ; 
িপকৃতকরণ েসবা  

  

   94311 Hazardous waste preparation, 
consolidation and storage 
services 

িবপদজনক বা িতকারক বজর্য্ পদাথ র্ 
সং হকরণ; িপকৃতকরণ েসবা 

  3812

   94312 Ship-breaking and other 
dismantling of wrecks 
services 

aেকেজা জাহাজ ভা া, eবং a া  
ভ াবেশষ চুণ র্করার েসবা 

  3830

   94313 Non-hazardous recyclable 
materials preparation, 
consolidation and storage 
services 

িবপদ জনক নয় eমন পূনঃ বহারেযা  
সাম ী সমূহ সং হ, িপকৃতকরণ েসবা 

  3811

   94319 Other non-hazardous waste 
preparation, consolidation 
and storage services 

িবপদ জনক নয় eমন a া  ািদ 
সং হ, ূিপকৃতকরণ েসবা   

  3811

  9432  Hazardous waste treatment 
and disposal services 

িকপূণ র্ বজর্য্ aপসারণ eবং ব া েসবা    

   94321 Hazardous waste treatment 
services 

িকপূণ র্ বজর্য্ ব া েসবা     3822

   94322 Hazardous waste disposal 
services 

িকপূণ র্ বজর্য্ aপসারণ েসবা      3822

  9433  Non-hazardous waste 
treatment and disposal 
services 

িতকারক নয় বা িকপূণ র্ নয় eমন বজর্য্ 
aপসারণ ব া েসবা    

  

   94331 Sanitary landfill services, 
non-hazardous waste 

িকপূণ র্ নয় eমন পায়খানা বজর্য্ বা 
পয়ঃিন াশন েসবা 

  3821

   94332 Other landfill services, non-
hazardous waste 

a া  েসিনটারী (িবপদজনক নয়) 
া িফল েসবা 

  3821

   94333 Incineration of non-hazardous 
waste 

েপাড়ােনা িতকরহীন ময়লা আবজর্না বা 
বজর্য্ aপসারণ করা েসবা   

  3821

   94339 Other non-hazardous waste 
treatment and disposal 
services 

িতকরিবহীন  aথবা িতকর নয় eমন 
a া  ময়লা আবজর্না বা বজর্য্ েসবা 

  3821

944    Remediation services িতকারমূলক েসবা   

  9441  Site remediation and clean-up সাiট/ ান িতকার eবং পির  েসবা   
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   94411 Site remediation and clean-up 
services, air 

িবিভ  ােনর ময়লা পির  o বা দূষণ 
েরাধকরণ েসবা   

  3900

   94412 Site remediation and clean-up 
services, surface water 

িনিদ র্  ােনর uপিরভােগর পািন িতকার 
o পির ার েসবা 

  3900

   94413 Site remediation and clean-up 
services, soil and 
groundwater 

েকান ােনর o মািট eবং মািটর তলেদশ  
পািন পির  েসবা 

  3900

  9442 94420 Containment, control and 
monitoring services and other 
site remediation services 
n.e.c. 

িবিভ ােন ধারণকৃত বজর্য্সমূহ তদারকীo 
িনয় ণমূলক েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  3900

  9443 94430 Building remediation services iমারেতর কাজ সংেশাধন করা েসবা   3900

  9449 94490 Other remediation services 
n.e.c. 

a া  িতকারমূলক েসবা যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  3900

945    Sanitation and similar 
services 

পয়ঃিন াশন eবং e জাতীয় েসবা   

  9451 94510 Sweeping and snow removal 
services 

বরফ সরােনা eবং ময়লা পির  েসবা     8129

  9459 94590 Other sanitation services a া  মলমূ  পির  েসবাদান     8129

949    Other environmental 
protection services n.e.c. 

a া  পিরেবশ দূষণ িতেরাধক মূলক 
েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  

  9490 94900 Other environmental 
protection services n.e.c. 

a া  পিরেবশ িনয় ণ মূলক েসবা যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  3900

Division 95    Services of membership 
organizations 

সংগঠেনর সদ পদ েসবা    

951    Services furnished by 
business, employers and 
professional organizations 

বসা, চাকুরীদাতা, েপশাজীিব সং া ারা 
েসবা 

  

  9511 95110 Services furnished by 
business and employers 
organizations 

বসায়ী সংগঠন, চাকুরী দাতা সংগঠন 
ারা েসবা 

  9411

  9512 95120 Services furnished by 
professional organizations 

েপশাজীিব সংগঠন ারা  েসবা   9412

952    Services furnished by trade 
unions 

ে ড iuিনয়ন সংগঠন ারা েসবা   

  9520 95200 Services furnished by trade 
unions 

বসায়ীক সংগঠন (ে ড iuিনয়ন) ারা 
েসবা 

  9420

959    Services furnished by other 
membership organizations 

a া  সদ পদ সং া ারা েসবা   

  9591 95910 Religious services ধম য় েসবাসমূহ   9491

  9592 95920 Services furnished by 
political organizations 

রাজৈনিতক সংগঠন ারা েসবা   9492

  95921* Services furnished by NPI & 
NGO ( BRACK, ASA, 
PROSHIKA) and other non-
profit institutions  

eনিজo  eবং aলাভজনক িত ান ক র্ক 
(েযমন- াক, আশা, িশকা) eবং 
aলাভজনক সংগঠন ারা েসবা 

 

  9599  Services furnished by other 
membership organizations 
n.e.c. 

a া  সদ পদ সং া ারা েসবা যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  

   95991 Services furnished by human 
rights organizations 

মানবািধকার সং ার ারা  েসবা   9499
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   95992 Services furnished by 
environmental advocacy 
groups 

পিরেবশ সং া  পরামশ র্ক প ারা েসবা     9499

   95993 Other special group advocacy 
services 

a া  িবেশষািয়ত প ারা পরামশ র্ক 
েসবা 

  9499

   95994 Other civic betterment and 
community facility support 
services 

নাগিরক o a া  সাধারন ক ানমূলক 
েসবা 

  9499

   95995 Services provided by youth 
associations 

যুব সিমিত ক র্ক েদয় েসবা   9499

   95996 Grant-giving services aনুদানমূলক েসবা   9499

   95997 Cultural and recreational 
associations (other than 
sports or games) 

সাং িতক eবং িবেনাদন মুলক সংগঠন 
ক র্ক েদয় েসবা  (েখলাধুলার সংগঠন 
ছাড়া) 

  9499

   95998 Other civic and social 
organizations 

a া  নাগিরক o সামািজক সংগঠেনর 
েসবা 

  9499

   95999 Other services provided by 
membership organizations 
n.e.c. 

a া  সদ পদ সং া ক র্ক েসবা যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  9499

Division 96    Recreational, cultural and 
sporting services 

ীড়া, সাং িতক o িবেনাদন মূলক েসবা    

961    Audiovisual and related 
services 

aিডo িভজুয়য্াল eবং e স িকর্ত েসবা  

  9611  Sound recording services শ  ধারন েসবা   

   96111 Sound recording services শ  ধারন েসবা   5920

   96112 Live recording services সরাসির ধারন েসবা   5920

   96113 Sound recording originals মূল শ  ধারন    5920

  9612  Motion picture, videotape, 
television and radio 
programme production 
services 

চলি , িভিডo েটপ, েটিলিভশন eবং 
েরিডo ে া াম ৈতরী  েসবা  

  

   96121 Motion picture, videotape and 
television programme 
production services 

চলি , িভিডo েটপ, ে া াম ৈতির করা 
েসবা 

  5911, 
6020

   96122 Radio programme production 
services 

েরিডo ে া াম ৈতরী করা েসবা   5920, 
6010

   96123 Motion picture, videotape, 
television and radio 
programme originals 

চলি , িভিডo েটপ, েটিলিভশন eবং 
েরিডo ে া াম নতুন কের সৃি  করা েসবা 

  5911, 
5920

  9613  Audiovisual post-production 
services 

aিডo িভজুয়য্াল পরবত  uৎপাদন েসবা    

   96131 Audiovisual editing services aিডo িভজুয়য্াল স াদনা করা েসবা    5912

   96132 Transfers and duplication of 
masters services 

িতিলিপ eবং ানা র  করা েসবা   5912

   96133 Colour correction and digital 
restoration services 

রং িঠক করা eবং িডিজটাল িত াপন 
েসবা  

  5912

   96134 Visual effects services িচ  দশ র্ন করা েসবা   5912

   96135 Animation services eিনেমশন েসবা   5912

   96136 Captioning, titling and 
subtitling services 

িশেরানাম, পদবী, uপ-পদবী সং া  েসবা   5912
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   96137 Sound editing and design 
services 

সাu  স াদনা eবং িডজাiন েসবা   5920

   96139 Other post-production 
services 

a া  uৎপাদন পরবত  েসবা   5912

  9614 96140 Motion picture, videotape and 
television programme 
distribution services 

চলি , িভিডo েটপ, েটিলিভশন ে া াম 
ৈতির eবং িবতরন েসবা  

  5913

  9615 96150 Motion picture projection 
services 

চলি  দশ র্ন েসবা   5914

962    Performing arts and other 
live entertainment event 
presentation and promotion 
services 

িশ কলা দশ র্ন o a া  সরাসির িচ  
িবেনাদন মূলক aনু ান uপ াপন o 
u তকরন েসবা 

  

  9621 96210 Performing arts event 
promotion and organization 
services 

িশ কলা সং া  aনু ান u তকরন eবং 
সংগঠন েসবা 

  9000

   9622 96220 Performing arts event 
production and presentation 
services 

িশ কলা aনু ান ৈতরী o uপ াপন 
সং া  েসবা 

  9000

  9623 96230 Performing arts facility 
operation services 

িশ কলা দশ র্েনর সুেযাগ সুিবধা দান 
সং া  েসবা  

  9000

  9629 96290 Other performing arts and 
live entertainment services 

a া  িশ কলা দশ র্ন eবং সরাসির 
িবেনাদনমূলক েসবা  

  9000

963    Services of performing and 
other artists 

aিভনয়, সংগীত eবং a া  িশ ীেদর 
েসবা 

  

  9631 96310 Services of performing artists না  িশ ীর েসবাসমূহ    9000

  9632 96320 Services of authors, 
composers, sculptors and 
other artists, except 
performing artists 

না  িশ ী তীত,েলখক,  রচনাকার, 
ভা র eবং a া  িশ ীর েসবা 

  9000

  9633 96330 Original works of authors, 
composers and other artists 
except performing artists, 
painters and sculptors 

না  িশ ী, িচ  িশ ী o ভা র তীত 
েলখক, রচনাকার eবং a া  িশ ীেদর 
েমৗিলক কায র্াবলী 

  9000

964    Museum and preservation 
services 

যাদুঘর o সংর ণমূলক েসবা   

  9641  Museum and preservation 
services of historical sites and 
buildings 

যাদুঘর eবং ঐিতহািসক ান o দালান 
সমূহ সংর ণমূলক েসবা  

  

   96411 Museum services except for 
historical sites and buildings 

ঐিতহািসক ান eবং দালানসমূহ তীত 
যাদুঘর েসবা  

  9102

   96412 Preservation services of 
historical sites and buildings 

ঐিতহািসক ান eবং দালানসমূহ সংর ণ 
েসবা  

  9102

  9642  Botanical, zoological and 
nature reserve services 

uি দ, াণী  eবং কৃিত সংর ণ সং া  
েসবা 

  

   96421 Botanical and zoological 
garden services 

uি দ eবং াণীিবষয়ক বাগান েসবা    9103

   96422 Nature reserve services 
including wildlife 
preservation services 

ব াণী সংর ণ েসবাসহ কৃিত সংর ণ 
েসবা  

  9103

965    Sports and recreational 
sports services 

েখলা লা eবং িচ িবেনাদন মূলক েখলাধুলা 
সং া  েসবা 

  

  9651  Sports and recreational েখলা লা eবং িচ িবেনাদনমূলক েখলাধুলা   
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sports event promotion and 
organization services 

aনু ােনর u য়ন o সংগঠন েসবা  

   96511 Sports and recreational 
sports event promotion 
services 

েখলা লা eবং িচ িবেনাদনমূলক েখলাধুলা 
aনু ােনর u য়ন সং া  েসবা  

  9319

   96512 Services of sports clubs ে ািটং/েখলা লার াব সং া  েসবা    9312

  9652 96520 Sports and recreational 
sports facility operation 
services 

েখলা লা eবং িচ িবেনাদনমূলক 
েখলাধুলার সুিবধািদ সং া  েসবা  

  9311

  9659 96590 Other sports and recreational 
sports services 

a া  েখলা লা eবং িচ িবেনাদনমূলক 
েখলাধুলার েসবাসমূহ   

  9319

966    Services of athletes and 
related support services 

েখলয়াড় o সংি  সহেযাগী েসবাসমুহ   

  9661 96610 Services of athletes েখলয়াড়েদর েসবা   9319

  9662 96620 Support services related to 
sports and recreation 

েখলাধুলা o িচ িবেনাদনমূলক সংি  
েসবাসমূহ  

  9319

969    Other amusement and 
recreational services 

a া  িচ িবেনাদন o িচ িবেনাদন মূলক 
েসবা 

  

 9691 96910 Amusement park and similar 
attraction services 

িচ িবেনাদন পাকর্ eবং eকi জাতীয় 
আকষ র্ণমূলক েসবা সমূহ 

  9321

 9692  Gambling and betting 
services 

বািজধরা o জুয়ােখলা স িকর্ত েসবা   

   96921 On-line gambling services aন-লাiেন জুয়ােখলার েসবা   9200

  96922* Lottery ticketing services লটারী িটেকট িবি  েসবা  

   96929 Other gambling and betting 
services 

a া  জুয়ােখলা eবং বািজধরা েসবা   9200

 9693 96930 Coin-operated amusement 
machine services 

মু া চািলত িচ িবেনাদন েমিশন েসবা   9329

 9694 96940* Animal performed 
amusement service  

াণী ক র্ক দ র্িশত িচ িবেনাদনমূলক 
েসবা 

 

 9699 96990 Other recreation and 
amusement services n.e.c. 

a া  িচ িবেনাদন eবং হা েকৗতুক 
েসবা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  9329

Division 97    Other services a া  েসবা সমূহ   

971   Washing, cleaning and dyeing 
services 

েধৗতকরণ, পির ারকরণ eবং রং করা 
েসবা সমূহ 

  

 9711 97110 Coin-operated laundry 
services 

মু া ারা লি  েসবাসমূহ   9601

 9712 97120 Dry-cleaning services 
(including fur product 
cleaning services) 

াiি িনং েসবাসমূহ (পশমী কাপড়সহ)   9601

 9713 97130 Other textile cleaning 
services 

a া  েট টাiল ািদ পির ারকরণ 
েসবা 

  9601

 9714 97140 Pressing services কাপেড়র uপর চাপ (i ীকরণ)েদoয়া েসবা 
সমূহ 

  9601

 9715 97150 Dyeing and colouring services ব  রং করা o রা ােনা েসবা সমূহ   9601

972    Beauty and physical well-
being services 

েসৗ য র্ eবং শারীিরক েসৗ য র্করণ েসবা 
সমূহ 

  

 9721 97210 Hairdressing and barbers' 
services 

চুল কাটা eবং েকশিব াস েসবা   9602
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 9722 97220 Cosmetic treatment, 
manicuring and pedicuring 
services 

হাত , নখ o পােয়র পিরচয র্া eবং 
েসৗ য র্বধ র্ক েসবা 

  9602

 9723 97230 Physical well-being services শারীিরক পিরচয র্ামূলক েসবা সমূহ   9609

 9729 97290 Other beauty treatment 
services n.e.c. 

a া  েসৗ য র্বধ র্ন েসবা সমূহ যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  9602

973    Funeral, cremation and 
undertaking services 

aে ি ি য়া, দাহকরা eবং দািয় ভার 
হনমূলক েসবা সমূহ 

  

 9731 97310 Cemeteries and cremation 
services 

কবর  o দাহকরণ সং া  েসবা সমূহ   9603

 9732 97320 Undertaking services দািয় ভার হনমূলক েসবা সমূহ   9603

979    Other miscellaneous services a া  িবিভ  ধরেণর েসবা সমূহ   

 9791 97910 Escort services িনরাপ া মূলক েসবা সমূহ   9609

  97912* Knife, sesssors and other tools 
sharpping services 

ছুির, ক িচ, a া  য পািত শান েদoয়া 
েসবা 

 

  97913* Taloring services দজ  (েসলাi) েসবা  

 9799 97990 Other miscellaneous services 
n.e.c. 

a া  িবিভ  ধরেনর েসবা সমূহ যা 
a  ে ণীভূ  হয়িন 

  9609

Division 98  Domestic services গৃহ ালী েসবা সমূহ   

980   Domestic services গৃহ ালী েসবা সমূহ 

  9800 98000 Domestic services (household 
activities) 

গৃহকম র্ েসবা সমূহ  97
00

990   Services provided by 
extraterritorial organizations 
and bodies 

বিহ র্র েদশীয় সং া o সংগঠন ক র্ক েদয় 
েসবাসমূহ 

 

  9900 99000 Services provided by 
extraterritorial organizations 
and bodies 

বিহ র্র েদশীয় সং া o সংগঠন ক র্ক েদয় 
েসবাসমূহ 

 99
00

 

 

Annex-1 

List of new product codes (Bangladesh Context) 

Group Class Sub-
class 

Description English Description Bangla  

  01133 Aus paddy আuশ ধান 

  01134 Aman paddy আমন ধান 

  01135 Boro paddy েবােরা ধান 

  01136 Aromatic paddy সুগি  ধান 

  01183 Stalion millet/common millet  েজায়ার/কাuন, িচনা 

  01217 Indian spinach, red amaranth water 
gourd leaf 

পুi শাক, লাল শাক, লাu পাতা 
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  01218 Jute leaf, pea leaf, kalmishak, orum 
leaf and others 

পাট শাক, মটর শাক, কলিম শাক, কচু শাক, a া  শাক 

  01236 Green banana, green papaya ক চা কলা, ক চা ে েপ 

  01237 Bitter gourds, okra করলা, ঢয্াড়স 

  01238 Snake gourd, water gourd, pointed 
gourd, ribbed gourd, white gourd 

িছংগা, লাu, পটল, িঝংগা, চাল কুমড়া 

  01243 String bean বরবিট 

  01256 Aroid, taro, yahtia, giant taro, coco 
yam  

কচু, পািন কচু, েমৗলভী কচু, মানকচু, দুধকচু 

  0125 7 Beet, radish, elephant foot yam  বীট, মুলা, oল কচু 

 0128 01280 Other tropical vegetables a া  ী কালীন শাক-সবিজ 

  01325 Tarmarind ে তুল 

  01326 Litchi িলচু 

  01327 Lotkan, sofeda, wood apple, custard 
apple, bullock’s heart, hog plum, wax 
apple, elephant foot apple, 
pomegranate 

লটকন, সেফদা, েবল, শিরফা, আতাফল, আমড়া, জামরুল, 
কদেবল, ডািলম 

  01328 Guava, jujube/ber েপয়ারা, বরi 

  01331 Olive জলপাi 

  01332 Karamcha, Kamranga করমচা, কামরা া 

  01345 Betel fruit  েবত ফল 

  01357 Jackfruit  ক ঠাল 

  01461 Betel nut in shell   েখালস আবৃত সুপারী 

  01631 Betel leaf পান পাতা/পান 

  01661 Onion, dry ে য়াজ, শুকনা 

  01662 Garlic, dry রসুন, শুকনা 

  01663 Turmeric, dry হলুদ, শুকনা 

  01664 Cassia leaf েতজপাতা 

  01665 Black cumin  কালিজরা 

  01666 Mathi েমথী 

  01667 Jayn coriander seed  জেয়ন 

  01668 Coriander seed  ধেন 

  01669 Other spices, n.e.c a া  মসলা যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  01706 Gram েছালা/বুট 

  01707 Green gram মুগ 

  01708 Black gram মাস কালাi 

  01914 Grass (Dam, shama, nalkhagram, 
chawla grass) 

ঘাস (ধাম ঘাস, ামা, নল খাগড়া, চাoলা ঘাস) 
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  01923 Kapok িসমুল তুলা 

  01924 Sun hemp শন পাট 

  01925 Mulberry  তুতঁ পাতা 

  02156 Pigeon  কবুতর 

  02157 Koil েকােয়ল পািখ 

  02311 Duck eggs  হ েসর িডম েখাসাসহ 

  03121 Logs of shal, mehagoni  শাল, েমহগিন কাঠ 

  03122 Logs of other non-conifeous wood 
n.e.c. 

a া  ফল দায়ক নয় eসব গােছর গুিড় যা a  
ে ণীভূ  হয়িন 

  03131 Dry leaf, tree skin শুকেনা পাতা, গােছর ছাল 

  03242 Bamboo ব শ  

  03243 Cane েবত 

  03244 Motha grass used for mat etc েমাথা ঘাস, মাদুর ৈতরীেত বহৃত 

  03245 Hogla leaf, date & palm tree leaf েহাগলা পাতা, েখজুর পাতা, তাল পাতা 

  03246 Medicinal plant leaf and others ঔ ধী গাছ, পাতা-িশকড়, iতয্ািদ  

  04121 Dry fish শুটকী মাছ 

043   Sweet water  fish and sea fish িমঠা পািনর মাছ eবং সামুি ক মাছ 

 0431  Sweet water fishes িমঠা পািনর মাছ 

  04310 Hilsha, fresh or chilled  iিলশ মাছ, টাটকা বা ঠা া 

  04311 Rui. Katla, fresh or chilled রুi, কাতলা, টাটকা বা ঠা া 

  04312 Boal, Pangash, fresh or chilled েবায়াল, পাংগাস, টাটকা বা ঠা া 

  04313 Prawn, fresh or chilled েছাট িচংিড়, টাটকা বা ঠা া 

  04314 Kai, Magur, Shing, live, fresh or 
chilled 

কi, মাগুর, িশং, জীব , টাটকা বা ঠা া 

  04315 Other cat fish, live, fresh or chilled a া  িজেয়াল মাছ, জীব , টাটকা বা ঠা া 

  04319 Other fishes, fresh or chilled a া  মাছ, টাটকা বা ঠা া 

 0432  Sea fish সামুি ক মাছ 

  04320 Koral fish, fresh or chilled েকারাল মাছ, টাটকা বা ঠা া 

  04321 Laitta fish, fresh or chilled লi া মাছ, টাটকা বা ঠা া 

  04322 Other sea fish, fresh or chilled a া  সামুি ক মাছ, টাটকা বা ঠা া 

  15311 Construction sand, natural, sylhet 
sand 

িনম র্াণ বািল ( াকৃিতক, িসেলট বািল) 

  15312 Earth filling sand (viti balu) মািট ভরােটর বািল 

  15321 Pebble/natural nuri stone নূিড় পাথর, াকৃিতক 

  15322 Limestone চুনা পাথর 

  15401 Mud, clay not white used for pottery & কাদা মািট, iট বা মািটর িজিনষ ৈতরীেত বহৃত 
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brick 

  21126 Meat of pigeon কবুতেরর মাংস 

  21127 Meat of crane সারস/বক eর মাংস 

  21128 Meat of koil birds েকােয়ল পািখর মাংস 

  21129 Meat of other birds a ানা্য পািখর মাংস 

  21130 Meat of deer  হিরেণর মাংস 

  21146 Pigeon meat, frozen কবুতেরর মাংস, িহমািয়ত 

  21147 Crane meat, frozen বেকর মাংস িহমািয়ত 

  21148 Koil meat, frozen েকািকেলর মাংস, িহমািয়ত 

  21149 Meat of other birds, frozen  িহমািয়ত a া  পািখর মাংস 

  21157 Edible offal of horses and other, 
chilled or frozen  

েঘাড়ার কিলজা o ভ নীয় aংশ 

  21158 Edible offal of camel, fresh or chilled uেটর ভ নীয় uি  

  21161 Offal of fowl হ স-মুরগীর কিলজা o ভ নীয় aংশ 

  21177 Meat kima or small piece of offal মাংেসর  িকমা, ভ নীয় uি  িকমা 

  21229 Fish head, fresh, chilled or salted  মােছর মাথা, তাজা, িহমািয়ত বা লবন িমি ত 

  21322 Juice of dates tree েখজুর গােছর রস 

  21323 Juice of palm tree তাল গােছর রস 

  21324 Juice of sugarcane i র রস 

  21413 Dates, dried েখজুর, শুকেনা 

  21414 Tamarind, ripe েততুল,প কা 

  21415 Amlaki/Myropaian, dry আমলিক, হরতিক, শুকনা 

  21425 Chest nut েচ  বাদাম 

  21416 Mango bar আম  

  21417 Cetrus, black berry েলবু জাতীয় ফল, কাল জাম 

  21425 Chest nuts  েচ  বাদাম 

  21436 Mango, papaya juice আম, েপেপর জুস 

  21437 Guava, pomegranate juice েপয়ারা, ডািলেমর জুস 

  21438 Lemon juice েলবুর জুস 

  21438 Lemon েলবু 

  21497 Mango pickles  আেমর আচার 

  21498 Tamarind, olive, ber pickles ে তুল, জলপাi, বরi eর আচার 

  21527 Bovine animal fats and unrendred গরু-মিহেষর চিব র্, ােকটজাত নয় 

  21528 Whales liver oil and their fraction িতিম মােছর ৈতল, aংশ 

  21540 Tinseed,cuminseed oil, refined িতিশর ৈতল 
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  22131 Lashi লাি  

  22132 Borhani েবারহািন 

  22281 Cow’s ghee, fresh & processed গরুর িঘ, তাজা eবং ি য়াজাত 

  22282 Buffalo ghee, fresh & processed মিহেষর িঘ, তাজা eবং ি য়াজাত 

  22283 Goat’s ghee, fresh & processed ছাগেলর িঘ, তাজা eবং ি য়াজাত 

  22284 Sheep’s ghee, fresh & processed েভড়ার দুেধর িঘ, তাজা eবং ি য়াজাত 

  22285 Ghee from other animal milk a া  াণীর দুধ েথেক িঘ যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  23163 Beaten rice, milled or hand made িচড়া, কেল বা হােত ভা ােনা 

  23164 Puppet rice, milled or hand made মুিড়, খi কেল বা হােত ৈতরী 

  23165 Broken rice ভা া চাল 

  23166 Not par-boiled rice আতপ চাল 

  23314 Fish feed মােছর খাবার 

  23521 Gur/sugarcane molasses  আেখর গুড়  

  23522 Dates gur, molasses েখজুেরর গুড় 

  23915 Maltova, Horlicks etc. মালেটাভা, হিল র্কস iতয্ািদ 

  23920 Turmeric powder, processed হলুেদর গঁুড়া, ি য়াজাতকৃত 

  23998 Kasundi made green mango, oil etc. কাসুি , ক চা আম, জলপাi 

  24221 Wine of palm তােলর রস হেত ৈতরী মদ 

  24222 Rice wine ভাত হেত ৈতরী মদ 

  24411 Pepsi, coco cola, 7-up, sprite, cold 
drink 

েপপিস, েকাকােকালা, েসেভন-আপ, াiট জাতীয় েকামল 
পানীয় 

  24412 Mirrinda, fruto etc. েমির া,  েটা, iতয্ািদ 

  24413 Other fruits flavoured soft drink ফেলর াদগ যু  েকামল পানীয় 

  25011 Bidi িবিড় 

  25012 Hukka tobacco ার তামাক 

  25013       Tobacco powder, gul গুল, তামােকর পাuডার 

 2503 25030 Betel/betel nut পান-সুপারী 

  25031 Jarda/quium processed জ র্া, ি য়াজাতকৃত 

  27131 Mosquito curtain মশারী 

  27151 Jute sack পােটর ব া 

  27181 Car covers, seat covers and similar 
good 

গাড়ীর কভার, গাড়ীর িসট কভার eবং eকi জাতীয় ািদ 

  27231 Door mate made of jute, other textitles পােটর ৈতরী দরজার পােপাশ বা a া  েবানা কাপড় 

  27232 Jute carpet পােটর কােপ র্ট 

  27233 Jute textile materials for floor 
covering  

পােটর ৈতরী মাদুর েমেঝ ঢাকার জ , সেতর ী 
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  28211 Napkin/gamcha গামছা 

  28220 Lungi লুি  

  28239 Shari, Dhutti for women মিহলােদর শাড়ী, ধুিত 

  29341 Shoes made of jute, other than sports 
shoes 

পােটর ৈতরী পাদুকা েখলাধুলার পাদুকা ছাড়া 

318   Bamboo and cane products ব শ o েবেতর ৈতরী িবিভ  সাম ী 

 3180  Bamboo products ব েশর ৈতরী  িবিভ  ধরেনর সাম ী 

  31800 Kula, dala, cleaner, basket, etc. made 
of bamboo 

ব েশর ৈতরী  কুলা, ডালা, চালুনী, িড় ভৃিত সাম ী 

  31801 Fishing instruments made of bamboo ব েশর ৈতরী  মাছ ধরা সর ামািদ 

  31802 Door curtain, fence etc. made of 
bamboo 

ব েশর ৈতরী  দরজা, জানালার পদ র্া, সড়িক, েবড়া ভৃিত 

  31803 Tableware, kitchen wares and other 
household goods  

ব েশর ৈতরী, রা ার ঘেরর িজিনসপ  o খানায় বহৃত 
a া  সাম ী 

  31804 Agricultural tools/equipment made of 
bamboo 

কৃিষ কােজ বহৃত ব েশর ৈতরী সর ামািদ 

  31805 Other bamboo products, n.e.c. a া  ব েশর ৈতরী প  সাম ী যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

 3181  Cane products েবেতর ৈতরী সাম ী 

  31810 Tub, tableware, mats, containers and 
other household articles  

েবেতর ৈতরী টব, েটিবল াট, িবিভ  িজিনস রাখার বাসন 
eবং গৃেহ বহৃত a া  ািদ 

  31915 Toys made of wood কােঠর ৈতরী েখলনা 

  31916 Boat made of wood কােঠর েনৗকা 

  31917 Cart wheel, harror, irrigation 
equipment etc 

গরু গাড়ীর চ কা, মi, েসচ য পািত iতয্ািদ 

  31918 Wooden door, window and other 
fixture 

কােঠর দরজা-জানালা o a া  কাঠােমা 

  31919 Other wood products, n.e.c a া  কােঠর ৈতরী প  সাম ী যা a  ে ণীভূ  হয়িন 

  32154 Waste paper used for 
tongha/containers  

বহৃত বজর্য্ কাগজ, েঠাংগা ৈতরীর  জ  বহৃত 

  32293 Research book/report   গেবষণা বi/ িতেবদন 

  32491 Entrainment magazines, periodicals 
in print 

িবেনাদনমূলক াগািজন, সামিয়কী, মুি ত 

  32531 Wedding, birthday etc. card িবেয়র, জ  িদন ভৃিত কাড র্ 

  33311 Petrol, octane fuel for motor vehicle  েপে াল, aকেটন (েমাটরযােন বহৃত) 

  33312 diesel oil/fuel িডেজল েতল/ ালানী 

  34655 Mixed inorganic fertilizer িমি ত aৈজব সার 

  35280 Homeopathic medicine/product েহািমo ািথক ঔষধপ  

  35281 Ayurbedic products আ র্েবিদক/কিবরািজ ঔষধ 

  35324 Soda powder েসাডা গঁুড়া 
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 3475 34750 Recycled polymers, used plastic 
grain/subsistence of granule 
(secondary used) 

eকবার বহৃত, পিলমার বা  বহৃত াি েকর 
দানা/ কণা iতয্ািদ (ি তীয়বার বহার) 

  36941 Plastic toys াি ক েখলনা 

  36942 Mats, dusters and others মাদুর, ডা ার eবং a া  

  36943 Plastic bottles, cones  াি েকর েবাতল, িছিপ, ভৃিত 

   37293 Ceramic showpieces, antiques  িসরািমেকর দশ র্নীয় িজিনস eবং eনিটকস 

 3738  Clay products মািটর ৈতরী িজিনসপ  

  37380 Cookeries  রা া-বা ার জ  মািটর হািড় পািতল, আগুেন পুড়ান 
বাসনপ , রা াঘেরর জ  

  37381 Utensils, tablewares েটিবেল রাখার মািটর বাসন প  

  37382 Container, pots flower tub etc ফুল গােছর টব, a া  পা  

  37383 Construction materials except bricks িনমাণ র্ সাম ী, iট িতত 

  37384 Showpieces  made of clay মািটর ৈতরী দ র্শনীয় ব   

  37551 Sanitary, sewerage & irrigation 
structure 

েসিনটারী, য়ঃিন াশন, েসচ কাঠােমা 

  38113 Complete wooden furniture স ণ র্ কােঠর আসবাবপ  

  38114 Complete metal furniture স ণ র্ ধাতব আসবাবপ  

 3817 38170 Bamboo and cane furniture ব শ o েবেতর ৈতরী িবিভ  আসবাবপ  

 3818 38180 Cane furniture েবেতর ৈতরী িবিভ  আসবাবপ  

  38241 Bangles made of white clay (used by 
hindus married women) 

শ খা, শ  (িহ  িববািহতা নারীেদর aলংকার) 

  38242 Ornaments made of clay মািটর েতরী aলংকার/গহনা 

 3837  Musical instrument বা যে র uপকরণ 

  38370 Harmonium, musical instrument হারেমািনয়াম, বা যে র uপকরণ 

  38371 Drum, dugi, tabla েঢাল, ডুিগ, তবলা 

  53113 Thached/Katcha and semi-pucca and 
one dwelling houses  

খেড়র ঘর/ক চা eবং আধা-পকা বাড়ী eবং eকক  িবিশ  
বাস ান 

  53123 Other katcha and semi-pucca, non-
residential structure   

a া  ক চা eবং আধা-ক চা, aনাবািসক কাঠােমা 

  53223 Non- metal road/katcha road & culvert পকা নয় eমন রা া/ক চা রা া eবং কালভর্াট 

  54692 Interior designing service aভয্া রীন ন শা েসবা 

  54693 Interior decoration service aভয্া রীন সাজ-স া েসবা 

  61116 Wholesale trade services except fee 
or contract basis of pulses and spices  

ডাল eবং মসলা জাতীয় ে র পাiকারী বসা (িফ বা 
চুি  িভি ক নয়) 

  61117 Wholesale trade services except fee 
or contract basis of fibers  

আঁশ জাতীয় ে র পাiকারী বসা (িফ বা চুি  িভি ক 
নয়) 

  61118 Wholesale trade services except fee 
or contract basis of vegetables  

শাক-সবিজর পাiকারী বসা (িফ বা চুি  িভি ক নয়) 
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  61216 Wholesale trade services pulses, 
spices 

ডাল eবং মশলার পাiকারী বসা েসবা 

  61217 Wholesale trade services fibres raw 
jute 

আঁশ/পােটর পাiকারী বসা েসবা 

  61218 Wholesale trade services vegetables শাক-সবিজর পাiকারী বসা েসবা 

  62116 Grocery store retail trade services মুিদর েদাকান, খুচরা িব য় 

  62147 Non-specialized store Retail trade of  
pharmaceutical products 

aিবেশষািয়ত েদাকােন ঔষধ জাতীয় ািদর খুচরা বসা 

  62216 Specialized store retail trade of spices  িবেশষািয়ত েদাকােন মসলার খুচরা বসা 

  62217 Specialized store retail trade of betel-
nut 

িবেশষািয়ত েদাকােন পান সুপািরর খুচরা বসা 

  63115 Room or unit accommodation services 
in guesthouse, rest house, cottage 
n.e.c 

aিতিথশালা, ের  হাuজ, কেটজ iতয্ািদেত আবাসন েসবা 

  64123 Ferry serices by small boats নদী পারাপার েসবা (েছাট েনৗকা ারা) 

 6723 67230 Cold storages  িহমাগার ( ধানত আলুর জ ) 

 6724 67240 Short time storage (Arat) services   a  সমেয়র জ   (আড়ৎ) সংর ণ েসবা 

 7328 73280 Decoration service/decorator services েশাভাবধ র্ন/েডেকােরটরস েসবা 

  83119 Production management services  uৎপাদন ব াপনা েসবা 

  87158 Repair & maintenances of generators, 
lift servicing 

েজনােরটর eবং িলফট েমরামত eবং র ণােব ন েসবা 

  91115 Tax collection, tax on product and tax 
management 

কর সং হ, পে র uপর কর eবং কর ব াপণা 

  91116 Public budget, implementation fund 
management  

গণবােজট, বা বায়ন, তহিবল ব াপণা 

 9230* 92300 Primary level madrasha & religious 
education 

াথিমক পয র্ােয় মা াসা eবং ধম য় িশ া েসবা 

 9235 92350 Upper secondary madrasha education u  মা িমক মা াসা িশ া েসবা 

 9243 92430 Post secondary madrasha education u  মা িমক পরবত  মা াসা িশ া েসবা 

 9253 92530 Tertiary level madrasha education  তীয় ধােপর মা াসা িশ া েসবা 

  92913 Adult & mass education বয়  eবং গণিশ া েসবা 

  92914 Specialized & professional education  িবেশষািয়ত eবং েপশা স ীয় িশ া 

  92915 Education services for blind a েদর জ  িশ া েসবা 

  93114 Homeopathic treatment services েহািমo ািথক িচিকৎসা েসবা 

  93115 Unani and aurbedic treatment 
services 

iuনানী eবং আ র্েবদীক িচিকৎসা েসবা 

  93116 Disaster affected in patients services দুঘ র্টনায় আ া  েরাগীেদর েসবা  

  95921 Services furnished by NGO and NPI 
institutions 

eনিজo eবং aলাভজনক িত ান ক র্ক েদয় েসবা 

  96922 Lottery ticketing services লটারী িটেকিটং েসবা 
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 9694 96940 Animal performed amusement 
services   

াণী ারা িবেনাদনমূলক েসবা 

  97912 Knife, scissors and other tools 
sharpening services  

ছুির, ক িচ eবং a া  য পািত ধার/শান েদoয়া েসবা 

  97913 Tailoring services  দিজর্ (কাপড় েসলাi) েসবা 

 

 

 


