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বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
িশ� ম�ণালয় 

মান ভবন, ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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�সবা �দান �িত�িত (Citizens’s Charter) 
১. িভশন ও িমশন  

 

িভশন: মান �ণয়ন ও মানস�ত প� �াি� িনি�তকরেণ �েগাপেযাগী �িত�ান িহসােব �পা�র। 
িমশন: প� ও �সবার মান �ণয়ন, �ণগতমান ও পিরমাপ িনি�তকরেণর িনিম� �সবাস�হেক আ�জ�ািতক/আ�িলক মানদে� উ�ীতকরণ এবং �সবা�হীতােদর �াথ � র�া�েম জাতীয় ও আ�জ�ািতক 
বািণেজ� সহায়তা।  
 
 

২. �িত�ত �সবাস�হ 
 

২.১)  নাগিরক �সবা 
 
� নং �সবার নাম  �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবা�� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(পদিব, �ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ িসএম লাইেস� 

�দান 

১. আেবদনপ� যাচাই; 
২. কারখানা পিরদশ �ন,  ন�না সীলকরণ ও ন�না 
জমাদানপ� ই��; 
৩. প� পরী�ণ ও িরেপা� �ং 
৪. িরেপাট � সািব �ক ��ায়ন ও �ড়া� অ�েমাদন �হণ; 
৫. িবল ই��; 
৬. িসএম  লাইেস� ই��। 
 

(ক) হালনাগাদ ��ড লাইেসে�র সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ; 
(খ) ��ড মাক� �রিজে�শন এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ; 
(গ) ভ�াট (VAT)/�ন (TIN) সনেদর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
(ঘ) হালনাগাদ ি�িমেসস লাইেসে�র সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ (খা� পে�র ��ে�) 
(ঙ) পে�র �ব�ত �মাড়ক/�লেবেল সকল ত� 
বাংলা ভাষায় �দানসহ িন�বিণ �ত ত�ািদ উে�খ 
থাকেত হেব:  
(১) পে�র নাম ও �া�; 
(২) ��ড/টাইপ/সাইজ/�ভাে�জ  
(�েযাজ� ��ে�);  
(৩) ওজন/পিরমাণ/পিরমাপ; 
(৪)  �কাড/�াচ ন�র; 
(৫) পে�র উপাদানস�হ; 
(৬) উৎপাদন/�মাড়কজাতকরণ এর তািরখ; 
(৭) �ময়াদ উ��েণ �র তািরখ; 

(৮) �ল উৎপাদনকারী/ �মাড়কজাতকারী 

(ক) আেবদন িফ- 

 টাকা ১০০০.০০  

(খ) মািক�ং িফ- ফল জাতীয় পে�র 

��ে� বাৎসিরক উৎপাদন �ে�র (এ� 

ফ�া�ির �াইস) উপর টাকা ০.০৭ % 

হাের (বািষ �ক সব �িন� টাকা ১২৫০.০০ 

এবং বািষ �ক সেব �া� টাকা 

১০,০০,০০০.০০)।  অ�া� পে�র 

��ে� বাৎসিরক উৎপাদন �� (এ� 

ফ�া�ির �াইস) এর উপর টাকা ০.১০ 

% হাের (বািষ �ক সব �িন� টাকা 

১৮৭৫.০০ এবং বািষ �ক সেব �া� টাকা  

১৫,০০,০০০.০০) 
 

(গ) লাইেস� িফ (বাৎসিরক)-  

টাকা ২০০.০০  

আইেটম িভি�ক িফ 

সারণী-১ 

২২ (বাইশ) 

কায �িদবস 

 

  

 

 

�ধান, 
ওয়ান �প সািভ �স �স�ার 

িবএস�আই 
ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 
onestop@bsti.gov.bd 
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� নং �সবার নাম  �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবা�� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(পদিব, �ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

�িত�ােনর নাম ও �কানা 

(৯) সেব �া� �চরা ��; 
(১০) সংি�� িবিডএস ন�রসহ �ণগত মান িচ� 
(Standard Mark)। 
 

(িব. �. প�েভেদ �েয়াজনীয় কাগজপে�র িভ�তা 

থাকেত পাের)।  
 

আেবদনপ� িবএস�আই ওয়ান �প সািভ �স 
�স�াের এবং িবএস�আই’র ওেয়বসাইেট পাওয়া 
যায়।  

পিরেশাধ প�িত: িবএস�আই ওয়ান 

�প সািভ �স �স�াের িডিড,  

�প-অড �ার ও নগদ অেথ � 

পিরেশাধেযা�।  

িসএম লাইেস� 

নবায়ন 

১. আেবদনপ� �হেণর পর যাচাইকরণ; 
২. কারখানা পিরদশ �ন,  ন�না সীলকরণ ও ন�না 

জমাদানপ� ই��করণ; 

৩. প� পরী�ণ ও িরেপা� �ং 

৪. িরেপাট � সািব �ক ��ায়ন ও �ড়া� অ�েমাদন  �হণ; 
৫. িবল ই��করণ; 

৬. িসএম  লাইেস� ই��করণ। 

 

(ক) হালনাগাদ ��ড লাইেসে�র সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ; 
(খ) ��ড মাক� �রিজে�শন এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ; 
(গ) ভ�াট (VAT)/�ন (TIN) সনেদর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
(ঘ) হালনাগাদ ি�িমেসস লাইেসে�র সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ (খা� পে�র ��ে�) 
(ঙ) পে�র �ব�ত �মাড়ক/�লেবেল সকল ত� 
বাংলা ভাষায় �দানসহ িন�বিণ �ত ত�ািদ উে�খ 
থাকেত হেব:  
(১) পে�র নাম ও �া�; 
(২) ��ড/টাইপ/সাইজ/�ভাে�জ  
(�েযাজ� ��ে�);  
(৩) ওজন/পিরমাণ/পিরমাপ; 
(৪)  �কাড/�াচ ন�র; 
(৫) পে�র উপাদানস�হ; 
(৬) উৎপাদন/�মাড়কজাতকরণ এর তািরখ; 
(৭) �ময়াদ উ��েণ �র তািরখ; 

(৮) �ল উৎপাদনকারী/ �মাড়কজাতকারী 

�িত�ােনর নাম ও �কানা 

(৯) সেব �া� �চরা ��; 
(১০) সংি�� িবিডএস ন�রসহ �ণগত মান িচ� 
(Standard Mark)। 
 

(িব. �. প�েভেদ �েয়াজনীয় কাগজপে�র িভ�তা 

থাকেত পাের)। 
 

(ক) আেবদন িফ-  

টাকা ৫০০.০০ 

(খ) মািক�ং িফ- ফল জাতীয় পে�র 

��ে� বাৎসিরক উৎপাদন �ে�র (এ� 

ফ�া�ির �াইস) উপর টাকা ০.০৭ % 

হাের (বািষ �ক সব �িন� টাকা ১২৫০.০০ 

এবং বািষ �ক সেব �া� টাকা 

১০,০০,০০০.০০)।  অ�া� পে�র 

��ে� বাৎসিরক উৎপাদন �� (এ� 

ফ�া�ির �াইস) এর উপর টাকা ০.১০ 

% হাের (বািষ �ক সব �িন� টাকা 

১৮৭৫.০০ এবং বািষ �ক সেব �া� টাকা  

১৫,০০,০০০.০০) 
 

(গ) লাইেস� িফ (বাৎসিরক)-  

টাকা ২০০.০০  

আইেটম িভি�ক িফ 

সারণী-১ 

পিরেশাধ প�িত: িবএস�আই ওয়ান 

�প সািভ �স �স�াের িডিড,  

�প-অড �ার ও নগদ অেথ � 

পিরেশাধেযা�।  

২২ (বাইস) 

কায �িদবস 

 

 

�ধান, 
ওয়ান �প সািভ �স �স�ার 

িবএস�আই 
ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 
onestop@bstigov.bd 
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� নং �সবার নাম  �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবা�� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(পদিব, �ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আেবদনপ� িবএস�আই ওয়ান �প সািভ �স 
�স�াের এবং িবএস�আই’র ওেয়বসাইেট পাওয়া 
যায়। 

২ আমদািন�ত পে�র 

ছাড়প� �দান 

১. আেবদনপ� �হেণর পর যাচাই�ব �ক 
�গাডাউন/সংি�� ব�েরর ওয়�ার হাউজ পিরদশ �ন; 
২.  �যৗথ �া�ের ন�না সীলকরণ ও ন�না 

জমাদানপ� ই��করণ; 

৩. �াবেরটিরেত ন�না  পরী�া ও িরেপা� �ং; 

৪. িরেপাট � সািব �ক ��ায়ন ও �ড়া� অ�েমাদন  �হণ; 
৫. িবল ই��করণ; 

৬. ছাড়প� ই��করণ। 

িনে�া� কাগজপ� দািখল করেত হেব: 

(ক) হালনাগাদ ��ড লাইেস�;  

(খ) এলিস;  

(গ) ইনভেয়স;  

(ঘ) িবল অব �লিডং (িবএল);  

(ঙ) আইআরিস; 

(চ) �তজি�য়তা পরী�ার সনদ 

(�ড়া �ধ/খা� পে�র ��ে�); 

(ছ) �ন (TIN) সনেদর সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 

পে�র আমদািন �ে�র উপর সারণী-১ 

অ�যায়ী  

িফ’ �েযাজ�। 

 

পিরেশাধ প�িত: িবএস�আই ওয়ান 

�প সািভ �স �স�াের িডিড,  

�প-অড �ার ও নগদ অেথ � 

পিরেশাধেযা�। 

৭ কায �িদবস 

 

�ধান, 
ওয়ান �প সািভ �স �স�ার 

িবএস�আই 
ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 
onestop@bstigov.bd 

 

 
 

৩ রসায়ন পরী�ণ �সবা 

�দান 

১. ওয়ান �প সািভ �স �স�াের সংি�� ন�না �হণ; 

২. ন�না �কািডং; 

৩. সংি�� �ােব পরী�ণ; 

৪. পরী�ণ �িতেবদন �দান 

িবএস�আই ওয়ান �প সািভ �স �স�াের �িত�ান 

ক��ক সংি�� ন�না জমা �দােনর মা�েম রিশদ 

�হণ। 

আইেটম িভি�ক িফ 

সারণী-২ 
 

পিরেশাধ প�িত: িবএস�আই ওয়ান 

�প সািভ �স �স�াের িডিড,  

�প-অড �ার ও নগদ অেথ � 
পিরেশাধেযা�। 

৩-১৪ কায �িদবস 

 

�ধান, 
ওয়ান �প সািভ �স �স�ার 

িবএস�আই 
ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 
onestop@bstigov.bd  

পদাথ � পরী�ণ �সবা 

�দান 

১. ওয়ান �প সািভ �স �স�াের সংি�� ন�না �হণ; 

২. ন�না �কািডং; 

৩. সংি�� �ােব পরী�ণ; 

৪. পরী�ণ �িতেবদন �দান 
 

িবএস�আই ওয়ান �প সািভ �স �স�াের �িত�ান 

ক��ক সংি�� ন�না জমা �দােনর মা�েম রিশদ 

�হণ। 

আইেটম িভি�ক িফ 

সারণী-৩ 
 

পিরেশাধ প�িত: িবএস�আই ওয়ান 

�প সািভ �স �স�াের িডিড,  

�প-অড �ার ও নগদ অেথ � 
পিরেশাধেযা�। 

৩-১৪ কায �িদবস 

 

�ধান, 
ওয়ান �প সািভ �স �স�ার 

িবএস�আই 
ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 
onestop@bstigov.bd  
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� নং �সবার নাম  �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবা�� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(পদিব, �ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ ওজন ও পিরমাপ 

সংি�� �সবা 
 

ক) �ভিরিফেকশন 

)   ও ক�ািলে�শন 

 
 

 

* �ভিরিফেকশন এবং ক�ািলে�শন এর অিধকাংশ 

��ে� সরাসির য�পািত িবএস�আই ওয়ান �প 

সািভ �স �স�াের জমাদান এবং িক� ��ে� 

ক�ািলে�শেনর জ� কারখানা পিরদশ �েনর মা�েম 

�সবা �দান। 

* �ভিরিফেকশন এবং ক�ািলে�শন এর ��ে� 

িনিদ �� ফরেমেট আেবদন পে�র সে� য�পািতর 

তািলকা জমাদান। 

 

 

* �ভিরিফেকশন এবং ক�ািলে�শন এর 
��ে� 
 

আইেটম িভি�ক িফ 
 

সারণী-৪ 
পিরেশাধ প�িত: িবএস�আই’র ওয়ান 
�প সািভ �স �স�াের িডিড, 
�প-অড �ার ও নগদ অেথ � 
পিরেশাধেযা�। 

�ভিরিফেকশন 

৩-৭ কায �িদবস ও 

ক�ািলে�শন 

৫-১৪ কায �িদবস  

 

�ধান, 
ওয়ান �প সািভ �স �স�ার 

িবএস�আই 
ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 
onestop@bstigov.bd 

খ) পে�র 

�মাড়কজাতকরণ 

িনব�ন: 

 

১. আেবদনপ� যাচাইকরণ 

২. কারখানা পিরদশ �ন 

৩. িনব�ন ই��করণ 

৪. িনব�েনর আেবদেনর ��ি�েত �রিজে�শন। 

* পে�র �মাড়কজাতকরণ িনব�েনর ��ে� 

িনধ �ািরত ফরেম আেবদনপে�র সােথ সংি�� 

পে�র �লেবল/�মাড়ক ��ড লাইেস� এবং �ন 

সনেদর ফেটাকিপ জমাদান। 

আেবদন িফ টাকা ১০০০.০০ 

 

১০ কায �িদবস 

 

�ধান, 
ওয়ান �প সািভ �স �স�ার 

িবএস�আই 
ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 
onestop@bstigov.bd 

৫ �ােনজেম� িসে�ম 

সা� �িফেকট 

(এমএসিস) �দান 

ক) আেবদনপ� যাচাই-বাছাই খ) �ই ধােপ অিডট 

স�� গ)  অিডট িরেপাট � �ােনজেম� িসে�ম 

সা� �িফেকশন কিম�েত উপ�াপন  

ঘ) কিম�র িস�া� অ�যায়ী সনদ �দান। 

�কায়ািল� �া�য়াল,  �িসিডউর �া�য়াল, 
হালনাগাদ ��ড লাইেসে�র ফেটাকিপ; ভ�াট 
(VAT)/�ন (TIN) সনেদর ফেটাকিপ। 
 

সারণী-৫ 
 

পিরেশাধ প�িত: িবএস�আই এর 

ওয়ান �প সািভ �স �স�াের িডিড, �প-

অড �ার ও নগদ অেথ � পিরেশাধেযা�। 

আেবদেনর 

তািরখ �থেক 

সেব �া�  

৭৫ (�চা�র) 

কায �িদবস 

�ধান, 
ওয়ান �প সািভ �স �স�ার 

িবএস�আই 
ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 
onestop@bstigov.bd 

৬ �ণীত বাংলােদশ 

মান িব�য় 

ওয়ান �প সািভ �স �স�ােরর সংি�� কাউ�ােরর 

মা�েম িনধ �ািরত িসিডউল �� অ�যায়ী বাংলােদশ 

মান (িবিডএস) িব�য় ।  

ওয়ান �প সািভ �স �স�াের �যাগােযাগ �ব �ক চািহদা 

জানােনা। 

টাকা ৫০০.০০-৩০০০.০০ 

পিরেশাধ প�িত:  

িবএস�আই এর ওয়ান �প সািভ �স 

�স�াের িডিড,  

�প-অড �ার ও নগদ অেথ � 

পিরেশাধেযা�। 

সাধারণত: 

তাৎ�িণক  

 

 

�ধান, 
ওয়ান �প সািভ �স �স�ার 

িবএস�আই 
ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 
onestop@bstigov.bd 

িব. �ঃ      ১।  িফ এর সকল ��ে� ১৫% ভ�াট �েযাজ� হেব। 
             ২। িসএম লাইেস� �দান/নবায়ন এর ��ে� সংি�� বাংলােদশ মান অ�যায়ী �ব��িতক বািত, িসেম�, িসরািমক টাইলস, �াটািরসহ িক� পে�র পরী�ণ সময় �বিশ হওয়ার কারেণ সনদ  
                  �দােন িনধ �ািরত িসিডউল সমেয়র �চেয় �বিশ সময় �েয়াজন হেব। 
 

৩।  আমদানী�ত প� অ�ািধকার িভি�েত �ত পরী�েণর মা�েম উে�িখত সমেয়র �চেয় কম সমেয়ও ছাড়প� �দান করা হয়। 
 

৪।  �ণীত বাংলােদশ মান িব�েয়র ��ে� অিধক সং�ক অ�ি�ত মান একসােথ �েয়াজন হেল সময় ১-২ কায �িদবস �বশী �েয়াজন হেত পাের। 
 

৫।  সীলগালা�ত ন�না জমাদােনর ��ে� অ��ই সীলগালা অ�ত থাকেত হেব। সীলগালািবহীন ন�না ওয়ান �প সািভ �স �স�াের জমাদান করা যােব না। 
 
২.২)  দা�িরক �সবা 
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�ঃ নং �সবার নাম  �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবা�� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ িবভাগীয়/�জলা কায �ালেয়র 

অথ � ছাড় 

১. সংি�� কায �ালেয়র চািহদাপ� �হণ; 

২. চািহদা যাচাই-বাছাইকরণ ও  ক��পে�র 

অ�েমাদন �হণ। 

িলিখত আেবদন। 

 

িবনা�ে� ৫ কায �িদবস  সহকারী পিরচালক 

(িহসাব ও অভ��রীণ িনরী�া) িবএস�আই, 

ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০৮৮৬ 

abarua_2008@yahoo.com 
২ কম �কত�া-কম �চারীেদর �মণ 

ভাতা িবল 

িনধ �ািরত �মণ িববরণীর ক��প� ক��ক 

অ�েমাদন �হণ। 

ক) অ�েমািদত �মণ �িচ  

খ) স�ািদত �মণ �িচ 

গ) িবমােনর ��ে� �েকট 

�দান। 

িবনা�ে� ৫ কায �িদবস উপ-পিরচালক (�শাসন) 

িবএস�আই, ঢাকা। 

�ফান: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮ 

dda1@bsti.gov.bd 

কম �কত�া-কম �চারীেদর �কাস � 

িফ/�িশ�ণ িফ ইত�ািদ 

১. ক��প� ক��ক �কােস �র অ�েমাদন �হন। 

২. ম�ির পে�র মা�েম িফ �দান। 

ক) �কাস � �দান �িত�ােনর 

��াব প�।  

খ) ক��প� ক��ক মেনানয়ন 

�দান প�। 

 

িবনা�ে� ৫ কায �িদবস উপ-পিরচালক (�শাসন) 

িবএস�আই, ঢাকা। 

�ফান: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮ 

dda1@bsti.gov.bd 
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২.৩)  অভ��রীণ �সবা 
 

 

�. নং �সবার নাম  �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবা�� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 

(পদিব, �ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ আ�েতািষক ম�ির 1. িনধ �ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট হেত 

আেবদন �হণ; 

2. আেবদন পরী�াকরণ; 

3. ক��পে�র অ�েমাদন �হণ; 

4. ম�িরপ� ই-�মইল/ডােকেযােগ  

আেবদনকারীর িনকট ��রণ। 

১. সািভ �স �ক/চাকিরর িববরণী- ০১ কিপ 
২। িপআরএল গমেনর ম�িরপ�- ০১ কিপ 
৩। �শষ �বতনপ� 
৪। �পনশন ফরম 
৫। সত�ািয়ত ছিব- ০৪ কিপ 
৬। �া�� �পনশন �বধ উ�রািধকার 
�ঘাষণাপ�-০৩ কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আ�েলর 
ছাপ-০৩ কিপ 
৮। �পনশন ম�ির আেদশ- ০১ কিপ 
�াি��ান: িবএস�আই �ধান কায �ালয়, 
ঢাকা। 

িবনা�ে� ১৫ কায �িদবস উপ-পিরচালক (�শাসন) 

িবএস�আই, ঢাকা। 

�ফান: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮ 

dda1@bsti.gov.bd 

পািরবািরক আ�েতািষক 

ম�ির 

১. িনধ �ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট হেত 

আেবদন �হণ; 

২. আেবদন পরী�াকরণ; 

৩. ক��পে�র অ�েমাদন �হণ; 

৪. ম�িরপ� ই-�মইল/ডােকেযােগ  আেবদনকারীর 

িনকট ��রণ। 

১. সািভ �স �ক/চাকিরর িববরণী- ০১ কিপ 
২। িপআরএল গমেনর ম�িরপ�- ০১ কিপ 
৩। �শষ �বতনপ�-০১ কিপ 
৪। পািরবািরক �পনশন ফরম 
৫। সত�ািয়ত ছিব- ০৪ কিপ 
৬। উ�রািধকার সনদপ� ও নন�ািরজ 
সা� �িফেকট-০৩ কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আ�েলর 
ছাপ-০৩ কিপ 
৮। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর 
ভাতা ও আ�েতািষক উে�ালন করার জ� 
�মতা অপ �ন সনদ-০৩ কিপ 
৯। িচিকৎসক/�পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ 
�চয়�ার�ান/কাউি�লর ক��ক �দ� ��� 
সনদপ�-০১ কিপ 
১০। �পনশন ম�ির আেদশ-০১ কিপ। 
�াি��ান: িবএস�আই �ধান কায �ালয়, 
ঢাকা। 

িবনা�ে� ১৫ কায �িদবস উপ-পিরচালক (�শাসন) 

িবএস�আই, ঢাকা। 

�ফান: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮ 

dda1@bsti.gov.bd 

২ ভিব�ত তহিবল অি�ম 1. িনধ �ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট হেত 

আেবদন �হণ; 

2. আেবদন পরী�াকরণ; 

3. ক��পে�র অ�েমাদন �হণ; 

4. ম�িরপ� ই-�মইল/ডােকেযােগ  

১. আেবদনপ�। 
২. সব �েশষ জমা�ত অেথ �র ি�প ও সহকারী 

পিরচালক  

(িহসাব ও অভ��রীণ িনরী�া)-এর �ত�য়ন 

িবনা�ে� ৫ কায �িদবস সহকারী পিরচালক 

(িহসাব ও অভ��রীণ িনরী�া) 

িবএস�আই, ঢাকা-১২০৮। 

�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০৮৮৬ 

abarua_2008@yahoo.com 
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�. নং �সবার নাম  �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবা�� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 

(পদিব, �ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
আেবদনকারীর িনকট ��রণ। 

৩ বিহঃ বাংলােদশ �� ম�িরর 

আেবদন অ�ায়ণ 

১. িনধ �ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট হেত 

আেবদন �হণ; 
 

২. আেবদন িশ� ম�ণালেয় ��রণ।   

১. িনধ �ািরত ছেক আেবদনপ�; 
২. যথাযথ ক��প� ক��ক �দ� ��র 
�া�তা সনদ।  
আেবদেনর �াি��ানঃ  
িবএস�আই, ঢাকা। 

িবনা�ে� ৩-৭ কায �িদবস 

 

উপ-পিরচালক (�শাসন) 

িবএস�আই, ঢাকা। 

�ফান: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮ 

dda1@bsti.gov.bd 

৪ িলেয়ন ম�িরর আেবদন 

অ�ায়ণ 

1. সংি�� কম �কত�া/কম �চারী হেত িনধ �ািরত 

ছেক আেবদন �হণ;   

2. আেবদন পরী�াকরণ;    

3. আেবদন িশ� ম�ণালেয় ��রণ। 

1. িনেয়াগপ�; 
২. যথাযথ ক��পে�র �পািরশ; 
৩. �চেলকা।  
আেবদেনর �াি��ান: িবএস�আই, ঢাকা। 

িবনা�ে� ৩-৭ কায �িদবস 

 

উপ-পিরচালক (�শাসন) 

িবএস�আই, ঢাকা। 

�ফান: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮ 

dda1@bsti.gov.bd 

 ৫ �বেদিশক �িশ�ণ মেনানয়ন ১. ক��পে�র অ�েমাদন �হণ; 

২. �পািরশসহ ��াব িশ� ম�ণালেয়   

   ��রণ।  

 

১. িবগত ১ বৎসেরর িবেদশ �মণ িববরণী; 
২. যথাযথভােব �রণ�ত ২নং বাছাই 
কিম�র ফরম; 
৩. �পািরশসহ ��াব। 

িবনা�ে� ৩-৫ কায �িদবস 

 

৬ কিম�/সভায় �িতিনিধ 

মেনানয়ন 

পে�র মা�েম িবিভ� দ�র/সং�া ক��ক প� �াি� 

�ােপে�। 

িবনা�ে� ১-২ কায �িদবস 
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৩) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা 
 

�. নং  �িত�ত/কািঙ�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

১ �য়ংস�ণ � আেবদন জমা �দান; 

২ যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় িফ পিরেশাধ করা;  

৩ সা�ােতর জ� িনধ �ািরত সময় উপি�ত থাকা; 

৪ সীলগালা�ত ন�না সীলগালা অ�� �রেখ জমাদান করা; 

৫ �সবা স�েক� আেরা িব�ািরত জানেত ওয়ান �প সািভ �স �স�াের �যাগােযাগ করা।  

 
৪) অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS) 
 

�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। তার কাছ �থেক সমাধান পাওয়া না �গেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন। 
 

�. নং কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা িন�ি�র সময়সীমা 

১ দািয়��া� কম �কত�া সমাধান িদেত না 
পারেল 

অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক) পিরচালক (�শাসন), িবএস�আই, ঢাকা। 
�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৭৭   

৭ (সাত) কায �িদবস 

২ অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া িনিদ �� 

সমেয় সমাধান িদেত না পারেল 

আিপল কম �কত�া মহাপিরচালক, িবএস�আই, ঢাকা।  
�ফান: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৭৫ 
ইেমইল: bsti@bangla.net, dg@bsti.gov.bd 
ওেয়ব:  www.bsti.gov.bd  

৭ (সাত) কায �িদবস 
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সারণী- ১ 
 

িসএম সনেদর মািক�ং িফ 
 

িসএম লাইেস� �হণ/নবায়েনর জ� খাত/উপখাত িভি�ক তািলকা, মানিচ� �বহােরর জ� মািক�ং িফ’র হার ও বাৎসিরক সব �িন�/সেব �া� মািক�ং িফ’র িসিডউল: 
�িমক 

নং 
খাত/উপখাত মািক�ং িফ’র হার  

(এ� ফ�া�রী �ে�র উপর) 
বাৎসিরক িফ (িরেবট �দােনর পর) 

(১) সব �িন� মািক�ং িফ, টাকা 
 (২) সেব �া� মািক�ং িফ, টাকা 

১। ফল জাতীয় প� ০.০৭ % (১) ১,২৫০.০০ 
(২) ১০,০০,০০০.০০ 

২। �� জাতীয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

৩। �তল জাতীয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

৪। শক�রা জাতীয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

৫। পানীয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

৬। মস�া জাতীয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

৭। বনজ জাতীয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

৮। রসায়ন (সাধারণ) প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

৯। �লখনী সাম�ী  ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১০। চামড়া ও চামড়াজাত প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১১। �াি�ক ও �াি�ক জাতীয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১২। �সাধনী প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১৩। সার ও কীটনাশক প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১৪। ব� ও ব� জাতীয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১৫। �ট�টাইল �মিশনারী ও  এে�সিরজ ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১৬। �ব��িতক সাম�ী/সর�াম ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১৭। িব��ৎবাহী তার ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১৮। িনম �াণ সাম�ী ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১৯। �েকৗশল (সাধারণ) প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

২০। �াস, িসরািমক ও �মলামাইন জাতীয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

 

িব. �ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ�াট �েযাজ�। 
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সারণী- ১ 
 

সব �িন� এবং �রিভি�ক িরেবেটর পর সেব �া� �েদয় লাইেস� িফ’র পিরমাণ 
 

মািক�ং  
িফ’র হার 

১ �কা� টাকা 
পয �� ০ % িরেবট 

এবং সেব �া� 
�েদয় িফ                                    

১ �কা� হেত ১০ 
�কা� পয �� 
২৫% িরেবট 
�দােনর পর 

সেব �া� 
�েদয় িফ 

১০ �কা� হেত 
২০  �কা� পয �� 
৩০% িরেবট 
�দােনর পর 

সেব �া� �েদয় িফ 

২০ �কা� হেত 
৫০ �কা� পয �� 
৩৫% িরেবট 
�দােনর পর 

সেব �া�  
�েদয় িফ 

৫০ �কা� হেত ১০০ 
�কা� পয �� ৪০ % 
িরেবট �দােনর পর 

সেব �া�                       
�েদয় িফ 

১০০ �কা�  
হইেত ১৫০ �কা� 
পয �� ৪৫ % িরেবট 
�দােনর পর সেব �া� 

�েদয় িফ 

১৫০ �কা� 
টাকার উে�� 
৫০% িরেবট 
�দােনর পর 

সেব �া� �েদয় িফ 

০.১০ % ১২,৫০০/- তেব 
 সব �িন� িফ  
১,৮৭৫/- 

৯৩,৭৫০/- ১,৮১,০০০/- ৪,২৫,০০০/- ৮,০০,০০০/- ১১,৪৩,৭৫০/- ১৫,০০,০০০/- 

০.০৭ % ৮,৭৫০/-তেব  
সব �িন� িফ  
১,২৫০/- 

৬৫,৫০০/- ১,২৬,০০০/- ২,৯৫,০০০/- ৫,৫৬,০০০/- ৭,৯৬,৮০০/- ১০,০০,০০০/- 

 
িব. �ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ�াট �েযাজ�। 
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বা�তা�লক (Mandatory) মানসনেদর আওতা�� পে�র �ণগত মানসনদ 
(সা� �িফেকশন মাক�স লাইেস�) �দান/নবায়ন স�িক�ত �সবার �েসস �াপ) 

 

 ধাপ সং�া: ২১ 

 স�ৃ� জনবল: ১০ জন 
  সময় ১৪ িদন+ পরী�ণকাল 

 
আেবদনকারী ক��ক ওয়ান �প সািভ�স �স�াের 

�েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ ও আেবদন িফসহ 
আেবদনপ� দািখল 

�র� 

প
ে�

র 
�ণ

গত
 ম

াে
না

�য়
ন�

ব
� ক
 �

িত
�

ান
েক

 �
নর

ায়
 আ

েব
দন

 ক
রে

ত
 হ

েব
 

(এ
 ��

ে�
 �

নর
ায়

 আ
েব

দন
 ক

রে
ত

 আ
েব

দন
ক

ার
ীেক

 �
ক

ান
 আ

েব
দন

 িফ
 �

দা
ন 

ক
রে

ত
 হ

েব
 ন

া)
 

আেবদনপ� সহকারী পিরচালক (িসএম)- এর 
কােছ ��রণ 

আেবদনপ� সংি�� িফ� অিফসােরর কােছ 
��রণ 

সংি�� িফ� অিফসার ক��ক আেবদনপ� িরিভউ ও 
কারখানা পিরদশ �েনর অ�েমাদেনর জ� 
সহকারী পিরচালেকর অ�েমাদন �হণ 

কারখানা পিরদশ �ন ও 
পিরদশ �ন �িতেবদন �ণয়ন 

 

 
পরী�েণর িনিম� ন�না িসলকরণ 

িসল�ত ন�না পরী�েণর িনিম� ন�না 
জমাদানপ�সহ নিথ উপ�াপন 

ন�না জমাদানপ� ওয়ান �প সািভ �স �স�াের 
��রণ 

আেবদনকারী ক��ক পরী�ণ িফসহ ন�না 
জমাদান 

প
ির

দশ
� নক

ােল
 প

ির
ল

ি�
ত

 �
�

-ি
ব�

�িত
স

�হ
 স

ংে
শ

াধ
ন�

বক
�  স

ংে
শ

াধ
েন

র 
�

প
ে�

 ত
�

 উ
প

া�
সহ

 
�

নর
ায়

 আ
েব

দন
প

� 
জ

ম
াদ

ান
 

(এ
 ��

ে�
 �

নর
ায়

 আ
েব

দন
 ক

রে
ত

 আ
েব

দন
ক

ার
ীেক

 �
ক

ান
 আ

েব
দন

 িফ
 �

দা
ন 

ক
রে

ত
 হ

েব
 ন

া)
 

 

না 

প
ির

চা
ল

ক
 ক

�
�ক

 �
ত

�া�
ান

 �
�

াব
 অ

�ে
ম

াদ
ন 

 

আেবদনকারী 

 

ওয়ান �প সািভ �স �স�ার �ধান 



 
িফ� অিফসার 



 

সহকারী পিরচালক 

 



 িফ� অিফসার 

 



 

িফ� অিফসার 

 


 

িফ� অিফসার 

 


  

িফ� অিফসার, িন�মান সহকারী 

 



আেবদনকারী 

 



না 
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ন�না পরী�ণ 

পরী�ণ �িতেবদন সংি�� উপ/সহকারী 
পিরচালেকর কােছ ��রণ 

পরী�ণ �িতেবদন সংি�� িফ� অিফসােরর 
কােছ ��রণ 

পিরদশ �ন �িতেবদন ও ন�না পরী�ণ �িতেবদন 
সহকারী পিরচালেকর কােছ  উপ�াপন 

�িনিদ �� �পািরশসহ নিথ উপ-পিরচালক বরাবর 
উপ�াপন 

�পািরেশর স�কতা যাচাইয়াে� পিরচালক (িসএম) 
বরাবর উপ�াপন 

পরী�ণ �িতেবদন ও 
পিরদশ �ন �িতেবদন মান 
অ�যায়ী সে�াষজনক? 

মহাপিরচালেকর দ�ের  নিথ উপ�াপন 

মহাপিরচালেকর অ�েমাদন �হণ 

িবল �ণয়ন ও �মাবাইল এসএমএস-এর মা�েম 
সংি�� আেবদনকারীেক অবিহতকরণ 

িবল পিরেশাধ 

লাইেস� �দান 

 

পিরচালক (পদাথ �/রসায়ন) 

 



  

সহকারী পিরচালক 

 

 

 

সহকারী পিরচালক 

 


 

িফ� অিফসার 

 

 

উপ-পিরচালক 

 

 

 

পিরচালক 

 

 

িন�মান সহকারী/উ�মান সহকারী 

 


 

মহাপিরচালক 

 

 
 

সহকারী পিরচালক/িফ� অিফসার 

 



আেবদনকারী 

 


পিরচালক 

 



  

পরী�ক, সহ:পিরচালক (পরী�ণ), উপ-পিরচালক  (পরী�ণ), পিরচালক 

(পরী�ণ) 

 

হ�� 

�শষ 
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সারণী- ২ 
পে�র পরী�ণ িফ’র তািলকা  

রসায়ন পরী�ণ উইং  
�ড িডিভশন:  

�িমক 
নং 

পে�র নাম পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা) 

পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা)  

  সাধারণ সাধারণ জ�ির জ�ির 
১। িচিলস, �হাল এ� �াউ� ১৪ ১৮০৫.০০ ০৮ ৩৬১০.০০ 

২। টারমািরক পাউডার ১৪ ২০৯৯.০০ ০৮ ৪১৯৮.০০ 
৩। বন�িত  ১৪ ৩১৪০.০০ ০৮ ৬২৮০.০০ 

িভটািমনসহ  ৭২০৩.০০ ১৪৪০৬.০০ 

৪। লা�া �সমাই ১৪ ১৫১৩.০০ ০৮ ৩০২৫.০০ 
৫। পা�রাইজড িম� (�দশীয়) ১৪ ২৪৯৮.০০ ০৮ ৪৯৯৬.০০ 

পা�রাইজড িম� �মলামাইনসহ (আমদািন�ত) ১১৮৭৩.০০ ১৪৩৭০.০০ 

৬। স� ি�ংক পাউডার ১৪ ৫১৭৩.০০ ০৮ ১০৩৪৬.০০ 
৭। �ইট �ান ১৪ ১৭২৪.০০ ০৮ ৩৪৪৮.০০ 

৮। �হালিম� পাউডার এ� ি�ম িম� পাউডার (�দশীয়)      ১৪ ২৪২৬.০০ ০৮ ৪৮৫২.০০ 

�হালিম� পাউডার এ� ি�ম িম� পাউডার 
�মলামাইনসহ (আমদািন�ত) 

১১৮০১.০০ ১৪২২৯.০০ 

৯। পাউ�� ১১ ২৬০১.০০ ৫ ৫২০৩.০০ 
১০। িব�ট ১৪ ৫০৫৯.০০ ০৮ ১০১১৯.০০ 

১১। লেজ� ১৪ ৪৩৩৬.০০ ০৮ ৮৬৭৩.০০ 
১২। ��াক � ১৪ ২১৩৩.০০ ০৮ ৪২৬৫.০০ 
১৩। �ট ��ায়াশ ১৪ ৬৮৫০.০০ ০৮ ১৩৭০০.০০ 

১৪। জ�াম, �জলী এ� মারমােলড ১৪ ৭৭৪০.০০ ০৮ ১০৪৮০.০০ 

১৫। �ট িভেনগার (িসরকা) ১৪ ৪৪১৯.০০ ০৮ ৮৮৩৮.০০ 
১৬। বাটার ১৪ ১৯৯৩.০০ ০৮ ৩৯৮৫.০০ 
১৭। সয়ািবন �তল  ১৪ ৪১৬২.০০ ০৮ ৮৩২৩.০০ 

িভটািমনসহ ৮২২৪.০০ ১৬৪৪৮.০০ 
১৮। ভ�া�য়াম �ান �গার  

(�ানেটশন �হায়াইট �গার) 
১৪ ১৩৬৯.০০ ০৮ ২৭১৮.০০ 

১৯। আটা ১৪ ১৯৩৫.০০ ০৮ ৩৮৭০.০০ 

২০। ময়দা ১৪ ৩০৩৬.০০ ০৮ ৬০৭৩.০০ 
২১। �ট এ� �ভিজেটবল �স ১৪ ১১৩৫০.০০ ০৮ ১৭৭০০.০০ 
২২। কাব �েনেটড �বভােরজ ১৪ ১০৬৯১.০০ ০৮ ২১৩৮৩.০০ 
২৩। �ট িসরাপ ১৪ ১২৪৪০.০০ ০৮ ১৯৮৮০.০০ 

২৪। হািন (ম�) ১৪ ২১৪৫.০০ ০৮ ৪২৯০.০০ 
২৫। িল�ইড গ�েকাজ                                              ১৪ ২৮৮৩.০০ ০৮ ৫৭৬৫.০০ 
২৬। �ড�ে�াজ মেনাহাইে�ট                                  ১৪ ৪৪৮৯.০০ ০৮ ৮৯৭৮.০০ 

২৭। টিফ’স  (�দশীয়) ১৪ ৩৪৩৫.০০ ০৮ ৬৮৭০.০০ 
টিফ’স �মলামাইনসহ (আমদািন�ত) ১২৮১০.০০ ১৬২৪৫.০০ 

২৮। �ক� এ� �বাট� �ট ১৪ ১৭৪৮.০০ ০৮ ৩৪৯৫.০০ 
২৯। �ট কিড �য়াল ১৪ ৮০০০.০০ ০৮ ১৬০০০.০০ 

৩০। সস (�ট এ�া� �ভিজেটবলস) ১৪ ৪৫৯০.০০ ০৮ ৯১৮০.০০ 
৩১। টেমেটা �প� ১৪ ১১৩০০.০০ ০৮ ১৭৬০০.০০ 
৩২। িপেকল ১৪ ৫৫৭৮.০০ ০৮ ১১১৫৫.০০ 

 
সারণী- ২ 

 
�িমক 

নং 
পে�র নাম পরী�ণ স�াদেনর 

সময় (কায �িদবস) 
পরী�ণ িফ 

 (টাকা) 
পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা)  

সাধারণ সাধারণ জ�ির জ�ির 
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�িমক 
নং 

পে�র নাম পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা) 

পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা)  

সাধারণ সাধারণ জ�ির জ�ির 

৩৩। কনেসনে�েটড �ট �স ১৪ ১৭৪৮.০০ ০৮ ৩৪৯৫.০০ 

৩৪। টেমেটা �কচাপ ১৪ ১১১৪১.০০ ০৮ ১৭২৮২.০০ 

৩৫। �ক� পাইনােপল ১৪ ২৩৪৪.০০ ০৮ ৪৬৮৮.০০ 
৩৬। ইনফ�া� ফ� �লা 

�মলামাইন ও িভটািমনসহ 
১৪ ৫১৮৯৩.০০ ০৮ ৯৬২৮৬.০০ 

৩৭। বাটার অেয়ল ও িঘ ১৪ ২৬৮৫.০০ ০৮ ৫৩৭০.০০ 

৩৮ �ভিজেটবল িঘ ১৪ ৩১৭৪.০০ ০৮ ৬৩৪৮.০০ 
৩৯। মা�াড � অেয়ল ১৪ ৭৮১৮.০০ ০৮ ১৫৬৩৫.০০ 

৪০। ��লস ১১ ৪৯৮৫.০০ ০৫ ৯৯৭০.০০ 
৪১। ই��া� ��লস ১১ ৬৪২৩.০০ ০৫ ১২৮৪৫.০০ 
৪২। আেয়াডাইজড স� ১৪ ৩৮২০.০০ ০৮ ৭৬৪০.০০ 
৪৩। পাম অেয়ল ১৪ ৪৪৫৩.০০ ০৮ ৮৯০৬.০০ 

িভটািমনসহ ৮৫১৫.০০ ১৭০৩১.০০ 

৪৪। ি�ংিকং ওয়াটার ১৪ ১৭৫৫০.০০ ০৮ ৩৫০০০.০০ 
৪৫। �াচারাল িমনােরল ওয়াটার ১৪ ২২১২৫.০০ ০৮ ৪৪২৫০.০০ 
৪৬। আইস�ীম  (�দশীয়) ১৪ ২৪৭৬.০০ ০৮ ৪৯৫২.০০ 

আইস�ীম �মলামাইনসহ (আমদািন�ত) ১১৬০১.০০ ১৩৮২৮.০০ 

৪৭। চীপস/��কারস ১৪ ২৪৯৮.০০ ০৮ ৪৯৯৪.০০ 
৪৮। চানা�র আফলাটি�নসহ ১৪ ১৩৩৯১.০০ ০৮ ১৮৯৭০.০০ 

�� আফলাটি�ন ৬২৫০.০০ ৬২৫০.০০ 
৪৯। কনেড�ড িম� এ� কনেড�ড ি�ম িম�  (�দশীয়) ১৪ ২৭৯৮.০০ ০৮ ৫৫৯৬.০০ 

কনেড�ড িম� এ� কনেড�ড ি�ম িম�  
�মলামাইনসহ (আমদািন�ত) 

১২০৭৫.০০ ১৪৭৭৫.০০ 

৫০। িরফাই� পাম অিলন  ১৪ ৪৪৮৯.০০ ০৮ ৮৯৭৮.০০ 

িভটািমনসহ ৮৫৫১.০০ ১৭১০৩.০০ 

৫১। ফ� �ফাইড এিডবল সান �াওয়ার ওেয়ল ১৪ ৩৪৫৮.০০ ০৮ ৬৯১৬.০০ 

৫২। �জী (�সেমািলনা) ১৪ ১৯২৩.০০ ০৮ ৩৮৪৫.০০ 
৫৩। �কক ১১ ৯৭৪.০০ ০৫ ১৯৪৮.০০ 

৫৪। ফােম �ে�ড িম�/দই  (�দশীয়) ১১ ১২৬৭.০০ ০৫ ২৫৩৪.০০ 

ফােম �ে�ড িম�/দই �মলামাইনসহ (আমদািন�ত) ১০৬৪১.০০ ১১৯০৮.০০ 
৫৫। কাির পাউডার ১৪ ২৮৬০.০০ ০৮ ৫৭২০.০০ 
৫৬। িরফাই� �গার ১১ ১৫০০.০০ ০৫ ৩০০০.০০ 

৫৭। ফেলাআপ ফ� �লা  
(িভটািমন ও �মলামাইনসহ) 

১৪ ৫৩০২০.০০ ০৮ ৯৮৫৪০.০০ 

৫৮। িসিরয়াল �বজড �ড ১৪ ১৫৫৯৪.০০ ০৮ ২৩৬৮৮.০০ 

৫৯। এিডবল �জল ১৪ ১১৮৫০.০০ ০৮ ১৮৭০০.০০ 
৬০। বাবলগাম/�ইংগাম ১৪ ১৭৫৮.০০ ০৮ ৩৫১৫.০০ 
৬১। ধিনয়ার �ড়া ১৪ ১৫৬৩.০০ ০৮ ৩১২৫.০০ 
৬২। িজরার �ড়া ১৪ ২৮৯১.০০ ০৮ ৫৭৮৩.০০ 
৬৩। ইন��া� �/�রিড � ১৪ ৯২৮.০০ ০৮ ১৮৫৫.০০ 
৬৪। লাি�/ইেয়াগাট � ি�ংকস (�দশীয়) ১৪ ৩৮২৯.০০ ০৮ ৭৬৫৮.০০ 

লাি�/ইেয়াগাট � ি�ংকস �মলামাইনসহ (আমদািন�ত) ১১৩২৯.০০ ১৩২৮৩.০০ 

৬৫। ফ� �ফাইড এিডবল রাইস �ান অেয়ল (িভটািমন ‘‘এ’’ 
সহ) 

১৪ ৬৮৭৫.০০ ০৮ ১৩৭৫০.০০ 

৬৬। ফ� �ফাইড পাম অিলন ১৪ ৮৫৫১.০০ ০৮ ১৭১০৩.০০ 

৬৭। এিডবল সান�াওয়ার অেয়ল ১৪ ৩৪৫৮.০০ ০৮ ৬৯১৬.০০ 

৬৮। চেকােলট (�দশীয়) ১৪ ৪৩৩৬.০০ ০৮ ৮৬৭২.০০ 

চেকােলট �মলামাইনসহ (আমদািন�ত) ১৩৭১১.০০ ১৮০৪৮.০০ 

৬৯। �পাি� িফড  ১৪ ৪৪৮০.০০ ০৮ ৮৯৬০.০০ 

৭০। িফস িফড ১৪ ২৯২৩.০০ ০৮ ৫৮৪৫.০০ 
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�িমক 
নং 

পে�র নাম পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা) 

পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা)  

সাধারণ সাধারণ জ�ির জ�ির 

৭১। �িড় (পাফড রাইস) ১৪ ৪১৮০.০০ ০৮ ৮৩৬০.০০ 

৭২। �াকারিন, ��েগ� এ� ভািম �িসিল ১৪ ৩০৬৩.০০ ০৮ ৬১২৫.০০ 

৭৩। সিলউবল কিফ পাউডার ১৪ ৪৬২৫.০০ ০৮ ৯২৫০.০০ 

৭৪। �রাে�ড এ� �াউ� কিফ ১৪ ৪৬২৫.০০ ০৮ ৯২৫০.০০ 

৭৫। �রাে�ড  কিফ িচেকাির পাউডার ১৪ ৪৬২৫.০০ ০৮ ৯২৫০.০০ 

 
 
�কিমক�াল িডিভশন: 

�িমক 
নং 

পে�র নাম পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা) 

পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা)  

সাধারণ সাধারণ জ�ির জ�ির 
৭৬। �কােকানাট অেয়ল ১৪ ৩০৪৮.০০ ০৮ ৬০৯৫.০০ 
৭৭। �ি�েক�ং ইংক ১৪ ১১৭৩.০০ ০৮ ২৩৪৪.০০ 
৭৮। ��ি�ল �পপার ১৪ ১২৬৬.০০ ০৮ ২৫৩৩.০০ 
৭৯। রাই�ং এ� ি�ি�ং �পপারস ১৪ ১২০৮.০০ ০৮ ২৪১৫.০০ 
৮০। টয়েলট সাবান ১৪ ৪৬৮৮.০০ ০৮ ৯৩৭৫.০০ 
৮১। �ফেরা �ােলা �ােনল ফাউনেটন �পন ইংক ১৪ ২৬১৪.০০ ০৮ ৫২২৮.০০ 
৮২। ইংক �া� �াড  ১৪ ১২৩১.০০ ০৮ ২৪৬৩.০০ 
৮৩। কাব �িলক সাবান ১৪ ২১৯৩.০০ ০৮ ৪৩৮৫.০০ 
৮৪।  লি� �সাপ পাউডার ১৪ ১৭০০.০০ ০৮ ৩৪০০.০০ 
৮৫। �রিডিম�ড �পই� �ািশং, িফিনিশং �সিম  ��াস ফর 

�জনােরল পারপাস 
১৪ ২৮৯৫.০০ ০৮ ৫৭৯০.০০ 

৮৬। �তার কািল, �প� ১৪ ২০৬৩.০০ ০৮ ৪১২৫.০০ 
৮৭। ল�ী �সাপ ১৪ ৫৯৩১.০০ ০৮ ১১৮৬৩.০০ 
৮৮। �কালটার ��াক �পই� (আলকাতরা) ১৪ ১৭০০.০০ ০৮ ৩৪০০.০০ 
৮৯। িনউজ ি�� ১৪ ১২০৮.০০ ০৮ ২৪১৫.০০ 
৯০। ইউিরয়া ফা� �লাইজার ১৪ ১৯৯৩.০০ ০৮ ৩৯৮৫.০০ 
৯১। এ�িমিনয়াম সালেফট, ননেফিরক  ১৪ ১০৫৫.০০ ০৮ ২১১০.০০ 
৯২। �এসিপ ১৪ ২২২৬.০০ ০৮ ৪৪৫৩.০০ 
৯৩। িরবনস টাইপরাইটার  ১৪ ১০৩১.০০ ০৮ ২০৬৩.০০ 
৯৪। ওয়াটার �রিজ��া� �ভিজেটবল ��া� �সাল �লদার ১৪ ৭০৩.০০ ০৮ ১৪০৬.০০ 
৯৫। কাব �ন কাগজ ১৪ ১৫২৪.০০ ০৮ ৩০৪৮.০০ 
৯৬। �থেপ� ১৪ ৪৩৩৬.০০ ০৮ ৮৬৭৩.০০ 
৯৭। �া�  ১৪ ৩৩৮৩.০০ ০৮ ৬৭৬৫.০০ 
৯৮। �া�, িসনেথ�ক িডটারেজ� �বজড                            ১৪ ৩৩৮৩.০০ ০৮ ৬৭৬৫.০০ 
৯৯। অ�া�িমিনয়াম সালেফট (ফা� �লাইজার) ১৪ ১৬৪১.০০ ০৮ ৩২৮৩.০০ 
১০০। বল পেয়� �পন ১৪ ৭০৪.০০ ০৮ ১৪০৮.০০ 
১০১। িসরািমক �টবল ওয়�ার ১৪ ২৯৩০.০০ ০৮ ৫৮৬০.০০ 
১০২। িসনেথ�ক িডটারেজ� পাউডার ১৪ ২৩৪৪.০০ ০৮ ৪৬৮৮.০০ 
১০৩। ি�ন �ীম ১৪ ৪৮৩০.০০ ০৮ ৯৬৬০.০০ 
১০৪। �সিভং �ীম ১৪ ১৭৩৫.০০ ০৮ ৩৪৭০.০০ 
১০৫। আফটার �সভ �লাশন ১৪ ৭০৪.০০ ০৮ ১৪০৮.০০ 
১০৫। িলিপি�ক ১৪ ২৬৮৫.০০ ০৮ ৫৩৭০.০০ 
১০৫। �হয়ার অেয়ল (�বজ অেয়লসহ) ১৪ ১৭১৯.০০ ০৮ ৩৪৩৮.০০ 
১০৫। হাই�ীড িডেজল ১৪ ৩৮৬৮.০০ ০৮ ৭৭৩৫.০০ 
১০৫। আনেলেডড �মাটর �ােসািলন ি�িময়াম (অকেটন) ১৪ ৩৪২৩.০০ ০৮ ৬৮৪৫.০০ 
১১০। আনেলেডড �মাটর �ােসািলন �র�লার (�পে�াল) ১৪ ৩৪২৩.০০ ০৮ ৬৮৪৫.০০ 
১১১। �থ পাউডার ১৪ ২৬১৪.০০ ০৮ ৫২২৮.০০ 
১১২। ি�ন পাউডার ১৪ ২৫৭৯.০০ ০৮ ৫১৫৮.০০ 
১১৩। এম এস �উব (িজ আই  পাইপ) ১৪ ৭০৪.০০ ০৮ ১৪০৮.০০ 

১১৪। িজিপ শীট (�ঢউ�নসহ) ১৪ ৮২০.০০ ০৮ ১৬৪০.০০ 



16 
 

�িমক 
নং 

পে�র নাম পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা) 

পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা)  

সাধারণ সাধারণ জ�ির জ�ির 
১১৫। িব�িমন �রাড ইমালসন (এ�ানআইওিনক এ� 

�কটআইওিনক) 
১৪ ২১১০.০০ ০৮ ৪২২০.০০ 

১১৬। ি�ল বারস এ� ওয়�ারস ফর ির-ইনেফাস �েম� অফ 
কন�ীট (এম.এস রড) নরমাল 

১৪ ১৮৭৫.০০ ০৮ ৩৭৫০.০০ 

ি�ল বারস এ� ওয়�ারস ফর ির-ইনেফাস �েম� অফ 
কন�ীট (এম.এস রড) ডিব�উ. িড 

১৪ ৪৫৬৩.০০ ০৮ ৯১২৫.০০ 

১১৭। কে�ািজট িসেম�  ১৪ ২০০০.০০ ০৮ ৪০০০.০০ 

১১৮। �পাট ��া� িসেম� ১৪ ৪৫০০.০০ ০৮ ৯০০০.০০ 
১১৯। আন�াি�সাইজড পিলিভনাইল ��ারাইড (িপিভিস-

ইউ) ��সার পাইপস ফর �পােট �বল ওয়াটার 
১৪ ২৩৪৪.০০ ০৮ ৪৬৮৮.০০ 

১২০। িসরািমক ওয়াশ �বিসনস এ� �পডা�াল ১৪ ৭৮৬.০০ ০৮ ১৫৭৩.০০ 
১২১। �টিবল ওয়�ার �মড অব �মলামাইন �াি�কস ১৪ ২৯৩০.০০ ০৮ ৫৮৬০.০০ 

১২২। িসরািমক টাইলস ১৪ ১৭৫৮.০০ ০৮ ৩৫১৫.০০ 
১২৩। মস�ইেটা কেয়ল ১৪ ১০৭৯.০০ ০৮ ২১৫৮.০০ 

১২৪। �মলািথয়ন ৫৭ %(ডিবউ/িভ) ১৪ ৩২২৪.০০ ০৮ ৬৪৪৮.০০ 

১২৫। �বিব টয়েলট �সাপ ১৪ ৫৫০৯.০০ ০৮ ১১০১৮.০০ 
১২৬। ডাই এ�ােমািনয়াম ফসেফট ১৪ ৩৭৫০.০০ ০৮ ৭৫০০.০০ 

১২৭। �ফিসয়াল ��� �পপার ১৪ ১৮৭৫.০০ ০৮ ৩৭৫০.০০ 
১২৮। টয়েলট ��� �পপার ১৪ ১২৫০.০০ ০৮ ২৫০০.০০ 
১২৯। �সিনটাির টাওেয়ল/�াপিকন ১৪ ১৮৭৫.০০ ০৮ ৩৭৫০.০০ 

১৩০। �বিব অেয়ল ১৪ ৬৩৭৫.০০ ০৮ ১২৭৫০.০০ 

১৩১। ি�ন পাউডার ফর �বিব ১৪ ২৫৭৯.০০ ০৮ ৫১৫৮.০০ 

১৩২। ি�ন ি�ম এ� �লাশন ফর �বিব ১৪ ৪৮৫০.০০ ০৮ ৯৭০০.০০ 

১৩৩। �বিব �া� ১৪ ৩১৩৮.০০ ০৮ ৬২৭৫.০০ 

১৩৪। এনােমল িসনেথ�ক এ�েটিরয়র (ক) আ�ারেকা�ং 
(খ) িফিনিসং 

১৪ ৬৮৭৫.০০ ০৮ ১৩৭৫০.০০ 

১৩৫। ইমালসন �পই� ১৪ ৫৬২৫.০০ ০৮ ১১২৫০.০০ 

১৩৬। ইেকানিম ইমালসন �পই� (িডসেট�ার) ১৪ ৫৬২৫.০০ ০৮ ১১২৫০.০০ 

 

���া�লক পে�র পরী�ণ িফ’র তািলকা 
�িমক 

নং 
পে�র নাম পরী�ণ স�াদেনর 

সময় (কায �িদবস) 
পরী�ণ িফ 

 (টাকা) 
পরী�ণ স�াদেনর 
সময় (কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
 (টাকা)  

  সাধারণ সাধারণ জ�ির জ�ির 
১। চাটনী ১৪ ৭৩৫০.০০ ০৮ ১৪৭০০.০০ 

২। �ট ি�ংকস ১৪ ১৭০১২.০০ ০৮ ২৪০২৪.০০ 
৩। ��া�ন  িব�ট ১৪ ১১০৬২.০০ ০৮ ২২১২৫.০০ 

৪। জদ �া ১৪ ২০২৯.০০ ০৮ ৪০৫৮.০০ 
৫। ওয়াটার ��ােরজ ১১ ১৮৪৪.০০ ৫ ৩৬৮৮.০০ 

৬। ��ভাড � িম� (�দশীয়) ১৪ ২১৬৯.০০ ০৮ ৪৩৩৮.০০ 
��ভাড � িম� �মলামাইনসহ (আমদািন�ত) ১১৫৪৪.০০ ১৩৭১৩.০০ 

৭। ওেয়ফার িব�ট ১৪ ৩১৮৫.০০ ০৮ ৬৩৭০.০০ 

৮। আইস লিল ১৪ ৩১৮৮.০০ ০৮ ৬৩৭৫.০০ 
 

 
িবঃ �ঃ ১।  আমদানী�ত ন�না অ�ািধকার িভি�েত বিণ �ত সমেয়র �চেয়ও কম সমেয় পরী�া কের পরী�ণ �িতেবদন �দান করা হেয় থােক। 
         ২। ন�নার সং�া অত�ািধক হেল এবং পািন ও িব��ৎ সরবরাহ িবি�ত হেল পরী�ণ সময় পিরবত�ন হেত পাের।   
         ৩। সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ�াট �েযাজ� 
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সারণী- ৩ 

 

পে�র পরী�ণ িফ’র তািলকা  
পদাথ � পরী�ণ উইং  

ইেলকি�ক�াল, ইেলকে�ািন� িবভাগ:   
�িমক 

নং 
পে�র নাম 

 
  

পরী�ণ 
স�াদেনর সময় 

(কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ (টাকা) পরী�ণ 
স�াদেনর সময় 

(কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
(টাকা) 

  সাধারণ সাধারণ জ�ির জ�ির 

১। এনােমলড কপার ক�া�র (মিডফাইড পিলেয়�ার  
�বস/পিলিভনাইল এিসটাল �বস) 

 

০৭ ১৩০০.০০ ০৪ ২৬০০.০০ 

২। �বয়ার এ�া�িমিনয়াম এ� অল এ�া�িমিনয়াম এ�ালয় 
ক�া�র  ফর ওভার �হড পাওয়ার �া�িমশন । 

 

০৭ ১৮১০.০০ ০৪ ৩৬২০.০০ 

৩। এ�া�িমিনয়াম  ক�া�রস ফর ওভার �হড পাওয়ার 
�া�িমশন  এ�া�িমিনয়াম ক�া�রস ি�ল �রইনেফাস �ড 
ফর ওভার �হড পাওয়ার �া�িমশন । 

 

০৭ ১৮১০.০০ ০৪ ৩৬২০.০০ 

৪। �ব��িতক সা��েল�ং ফ�ান এবং �র�েলটর  
(িসিলং ফ�ান, �াডা�ল ফ�ান, �টিবল ফ�ান) 

০৭ ৩৬৮০.০০ 
৩৮২০.০০ 

০৫ ৭৩৬০.০০ 
৭৬৪০.০০ 

৫। ি� �ফজ ই�াকশন মটর, ১২ ৪৪৯০.০০ ০৭ ৮৯৮০.০০ 
৬। ��ােরােস� বািতর �ালা� ০৬ ৪৪৯০.০০ ০৪ ৮৯৮০.০০ 
৭। �উবলার ��ােরােস� বািত ১৮/৩৬ ওয়াট ১০০ ৮৮৪০.০০ 

১২৮৪০.০০ 
৮৮ ১৭৬৮০.০০ 

২৫৬৮০.০০ 
৮। টাংে�ন িফলােম� বািত ৪০ ০-২৫ওয়াট    ৫১৩০.০০ 

৪০-৭৫ওয়াট   ৫৬৩০.০০ 
১০০ ওয়াট এবং এর উপের          
৬২৩০.০০  

২০ ০-২৫ওয়াট 
১০২৬০.০০ 
৪০-৭৫ওয়াট 
১১২৬০.০০ 
১০০ ওয়াট এবং 

এর উপের   
১২৪৬০.০০  

৯। � িপন �াগ  এবং সেকট আউট �লটস ০৮ ১২৬০.০০ ০৫ ২৫২০.০০ 
১০। ি� িপন �াগ এবং সেকট আউট �লটস ০৮ ২১৪০.০০ ০৫ ৪২৮০.০০ 
১১।  িসিলং �রােজস ০৭ ১২৩০.০০ ০৪ ২৪৬০.০০ 
১২। টা�লার এবং অ�া� �ইচ ০৮ ২৪৬০.০০ ০৫ ৪৯২০.০০ 
১৩। �াইমাির �াইেসল �াটাির আর০৩     ০৮ 

আর০৬     ১০ 
আর২০     ১৪ 

১৩৯০.০০ আর০৩    ০৫ 
আর০৬    ০৭ 
আর২০    ১২ 

২৭৮০.০০ 

১৪। �লড এিসড �াটার �াটাির 
(এল এ এস �াটাির) 

৭৫ 

 

২৬৩০.০০ ৬০ ৫২৬০.০০ 

১৫। এিস এনািজ� িমটার 
ক) ই�াকশন টাইপ (��িণ ১ এবং ২) 
খ) ��া�ক ওয়াট আওয়ার িমটার (��িণ ১ ) 

০৭ ১৫৯৩.০০ 
২৫(লট) 
৩০(লট) 

০৫ ৩১৮৬.০০ 

 

িবঃ �ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ�াট �েযাজ�। 
 

সারণী- ৩ 
�িমক 

নং 
 

পে�র নাম 
পরী�ণ 

স�াদেনর সময় 
(কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ(টাকা) পরী�ণ 
স�াদেনর 

সময় 
(কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ (টাকা) 

 সাধারণ সাধারণ জ�ির জ�ির 

১৬। �পারিসিলন ই�ুেলটর (১০০০ �ভা� পয ��) ১২ ৩০৬০.০০ ০৮ ৬১২০.০০ 
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১৭। �পারিসিলন ই�ুেলটর (১০০০ �ভাে�র উপের) ১২ ৩০৬০.০০ ০৮ ৬১২০.০০ 
১৮। িপিভিস ই�ুেলেটড ক�াবল  

ক) িসংেগল �কার  
খ) �ইন �কার 
গ) মাি� �কার 

০৭ ১৭৫০.০০ 
১৯৬০.০০ 
২১০০.০০ 

০৪ ৩৫০০.০০ 
৩৯২০.০০ 
৪২০০.০০ 

১৯। পাওয়ার ক�াবলস ১৪ ২১৭০.০০ ১০ ৪৩৪০.০০ 
২০। �ব��িতক ইি� ১৪ ২৮০০.০০ ০৮ ৫৬০০.০০ 
২১। ইেলকে�ািনক টাইপ ফ�ান �র�েলটর ০৬ ১৭৩০.০০ ০৪ ৩৪৬০.০০ 
২২। কাট আউট �ইচ  (�মইন �ইচ) ০৭ ২৪৬০.০০ ০৪ ৪৯২০.০০ 
২৩। �সলফ �ােলে�ড বািত ১০০ ২০ ওয়াট পয �� 

৮৮৪০.০০ 
২০ ওয়ােটর উপের 

১২৮৪০.০০ 

৮৮ ২০ ওয়াট পয �� 
১৭৬৮০.০০ 

২০ ওয়ােটর উপের 
২৫৬৮০.০০ 

২৪।  ইেলকে�ািনক �ালা� ০৬ ৪৪৯০.০০ ০৪ ৮৯৮০.০০ 
২৫। িপিভিস ই�ুেলেটড ��ি�বল কড � 

ক) িসংেগল �কার  
খ) �ইন �কার 
গ) মাি� �কার 

০৭ ২৩৫০.০০ 
২২৫০.০০ 
২৭৫০.০০ 

০৪ ৪৭০০.০০ 
৪৫০০.০০ 
৫৫০০.০০ 

২৬। সািক�ট ��কার ফর ওভার কাের� ��ােটকশন ১৪ ০-২০ এ�াি�য়ার ২৪৬০.০০ 
২০ এ�াি�য়ার এর উপের 

৩৫৭৩.০০ 

০৮ ০-২০ এ�াি�য়ার 
৪৯২০.০০ 

২০ এ�াি�য়ার এর 
উপের ৭১৪৬.০০ 

২৭। �সলফ �ালাে�ড এলইিড বািত ১০০ ২০ ওয়াট পয �� ৮৮৪০.০০ 
২০ ওয়ােটর উপের ১২৮৪০.০০ 

৮৮ ২০ ওয়াট পয �� 
১৭৬৮০.০০ 

২০ ওয়াট পয �� 
২৫৬৮০.০০ 

২৮। এয়ার কি�শনার (এিস) ১৪ ৮০৬৮.০০ ০৮ ১৬১৩৬.০০ 
২৯। �রি�জােরটরস ফর হাউজেহা�  ৮০৬৮.০০  ১৬১৩৬.০০ 
৩০। ি�-�পইড (ি�-�পেম�) িমটার ফর এক�ভ এনািজ� ০৭ ২০৫০.০০ ফর িসএম লাইেস�  

৩০.০০ �িত িপস ফর লট 
০৫ ৪১০০.০০ 

 
 
 
 
 
 
 
পাট ও ব� িবভাগ: 

�িমক নং পে�র নাম 

সাধারন জ�ির 

পরী�ণ 
স�াদেনর 

সময় 
(কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
(টাকা) 

পরী�ণ 
স�াদেনর 

সময় 
(কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ 
(টাকা) 

১। 

   �িত �সলাই �তা : 
       ক) সাদা 

 
 

০৮ 

 
৪১৭০.০০  

০৫ 

 
৮৩৪০.০০ 

       খ)  রি�ন ৫৭৯৩.০০ ১১৫৮৬.০০ 

২। 

  �ট�টাইল প� স�েহর রং এর  �ায়ী�করন : 
      ক) কটন, উেলন, িস�, িনেটড 

 
 

০৭ 

 
২৮১৫.০০ 

 
 
 

০৫ 

 
৫৬৩০.০০ 

      খ) ��ে�ড ৩৩০০.০০ ৬৬০০.০০ 
      গ) টাওেয়ল (কটন)  ২৩৬৩.০০ ৪৭২৬.০০ 

      ঘ) টাওেয়ল (��ে�ড এবং �ান �মড) ২০৩৩.০০ ৪০৬৬.০০ 
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      ঙ) �বড শীট ২০৩৩.০০ ৪০৬৬.০০ 

৩। 
  ই�াি�য়াল �সলাই �তা : 
      ক) সাদা ০৮ 

 

৪৭০১.০০ ০৫ 
 

৯৪০২.০০ 

      খ) রি�ন ৭৯৬৯.০০ ১৫৯৩৮.০০ 

৪। 

  পিলেয়�ার �ব�� সা� �ং : 
      ক) সাদা 

 
০৭ 

 
৬৮৬৩.০০  

০৫ 

 
১৩৭২৪.০০ 

      খ) রি�ন ৯৩৮১.০০ ১৮৭৬২.০০ 

৫। 
  পিলেয়�ার �ব�� ���ং : 
      ক) সাদা 

 
০৭ 

 
৬৮৬৩.০০ ০৫ 

 
১৩৭২৬.০০ 

      খ) রি�ন ৮৮৯৬.০০ ১৭৭৯২.০০ 

৬। 
  �িত ক�ানভাস : 
      ক) সাদা 

 

০৭ 

 
৫০১৭.০০  

০৫ 

 
১০০৩৪.০০ 

      খ) রি�ন ৫৯৩৯.০০  ১১৮৭৮.০০ 

৭। 

  পপিলন কাপড় : 
      ক) সাদা ০৭ 

 
৭৬৬০.০০ ০৫ 

 
১৫৩২০.০০ 

      খ) রি�ন ১০১৭৮.০০ 
 

২০৩৫৬.০০ 

৮। 
  ছাতার কাপড় : 
      ক) সাদা  

০৭ ৪৭০০.০০ 
 

০৫ ৯৪০০.০০ 

      খ) রি�ন ৫৫৮১.০০ ১১১৬২.০০ 

৯। 
   রাবার কনেভয়ার এবং এিলেভটর �বল�ং অব �াই 

ক��াকশন-পাট �-১ (সাধারন �বহােরর জ�) 

 

১৪ ২৬৭৬.০০ 
 

০৯ ৫৩৫২.০০ 

১০। 

 

 

  রাবার �াট �া�িমশন �বল�ং অব ট�টাইল ক��াকশন  
(সাধারন �বহােরর জ�) 

 

১৪ ১৩২৫.০০ 
 

০৯ ২৬৫০.০০ 

১১। 
�ট�টাইলস-�ট�স ফর কালার ফা�েনস  
পাট � ই ১১: কালার ফা�েনস � ি�িমং 

০৭ ৫৭২.০০ ০৫ ১১৪৪.০০ 

১২। 
  

 �সিনটাির টাওেয়লস/ �াপিকনস 
 

০৭ 
 

১২৫০.০০ 
 

০৫ 
 
 

২৫০০.০০ 

 
সারণী  ৩ 

িসিভল, িফিজক�াল এবং �মকািনক�াল ইি�িনয়ািরং িবভাগ:  
�িমক 

নং 
 

পে�র নাম 
পরী�ণ 

স�াদেনর সময় 
(কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ(টাকা) পরী�ণ 
স�াদেনর সময় 

(কায �িদবস) 

পরী�ণ িফ (টাকা) 

সাধারণ সাধারণ জ�ির জ�ির 
১। মাই� ি�ল �উব (িজআই পাইপ) ৮ ১৯৬০.০০ ৪ ৩৯২০.০০ 
২। �সফ� �রজর �ব�ড ৮ ১৫৯০.০০ ৪ ৩১৮০.০০ 
৩। �পােট �বল ফায়ার এ��ন�ইশার ৬ ১১৫০.০০ ৩ ২৩০০.০০ 
৪। িজিপ সীট ( কেরােগেটড সীটসহ) ৭ ১৬৪০.০০ ৪ ৩২৮০.০০ 
৫। �াস �মে�লস ১২ ১৪০০.০০ ৬ ২৮০০.০০ 
৬। বাইসাইেকল িরম ৭ ১৮১০.০০ ৪ ৩৬২০.০০ 
৭। কমন িবি�ং �� ি�কস ১৪ ৫৪০০.০০ ৮ ১০৮০০.০০ 
৮। �টার এবং মটর সাইেকল রাইডারস ��ােটক�ভ �হলেমটস  ৬ ২০০০.০০ ৩ ৪০০০.০০ 

৯। িসরািমক ওয়াশ �বিসন এবং �াডা�াল ৭ ৩৫০০.০০ ৫ ৭০০০.০০ 
১০। ির-ইনেফাস �েম� অব ি�লবার এ� ওয়ার ফর িদ কনি�ট ৫ ৪০০০.০০ ৩ ৮০০০.০০ 
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১১। িসেম�  ৩৫ ৫৩১৫.০০ ৩০ ১০৬৩০.০০ 
১২।  িব�িমন �রাড ইমালসনস (এনায়িনক এবং ক�াটায়িনক) ১৪ ২৮২০.০০ ৮ ৫৬৪০.০০ 
১৩। আন�াি�সা্ইজডস পিলিভনাইল ��ারাইড (িপিভিস-ইউ) 

��সার পাইপস  ( �পােট �বল ওয়াটার সা�াই) 
১০ ২৩২৮.০০ ৫ ৪৬৫৬.০০ 
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১৪। �াইউ্ড ফর �জনােরল পারপাস  ১০ ২৬৪০.০০ ৫ ৫২৮০.০০ 
১৫। �াইউড �-�চ� ১২ ৩০০০.০০ ৬ ৬০০০.০০ 
১৬। �সফ� �ােসস ইন বে�স ৬ ১৬৮০.০০ ৪ ৩৩৬০.০০ 
১৭। িনউজ ি�� ৭ ২৮৪২.০০ ৪ ৫৬৮৪.০০ 
১৮। বল পেয়� কলম  ১২ ৩২২০.০০ ৭ ৬৪৪০.০০ 
১৯। িসরািমক �টিবল ওয়�ার ১২ ১৭০০.০০ ৬ ৩৪০০.০০ 
২০। �টিবল ওয়�ার �মড অব �মলামাইন �াি�ক ১২ ১৭০০.০০ ৬ ৩৪০০.০০ 
২১। িসরািমক টাইলস ১৪ ২২০০.০০ ১০ ৪৪০০.০০ 
২২। রাই�ং এবং ি�ি�ং �পপার ৭ ২১৩৭.০০ ৪ ৪২৭৪.০০ 
২৩। িসেম� �পই� ৮ ১৯৯৫.০০ ৪ ৩৯৯০.০০ 
২৪। রাবার কনেভয়ার এ� এিলেভটর �ব� ১৪ ৩৫৫৯.০০ ৯ ৭১১৮.০০ 
২৫। �া�িমশন �ব� ১৪ ১৩৭৫.০০ ৯ ২৭৫০.০০ 
২৬। ওয়াটার ��ােরজ �াংক ১২ ২০৭৬.০০ ৬ ৪১৫২.০০ 
২৭। এ�িমিনয়াম ��াফাইলস ৭ ৭৭০.০০ ৪  ১৫৪০.০০ 
২৮। �পি�ল  ১০ ২৪০০.০০ ৫ ৪৮০০.০০ 
২৯। টয়েলট ��� ৮ ১৯৮০.০০ ৪ ৩৯৬০.০০ 
৩০। �ফিসয়াল ��� ৮ ১৫৩০.০০ ৪ ৩০৬০.০০ 
৩১। অ�া�িমিনয়াম ি�ল শীট/িজংক �কা� ৭ ১১৭০.০০ ৪ ২৩৪০.০০ 
৩২। �ািনটাির  �াপওয়ার ১৪ ৩৫২০.০০ ১০ ৭০৪০.০০ 
৩৩।  এল িপ িজ িসিল�ার ১৪ ৪৫৭২.০০ ১০ ৯১৪৪.০০ 

 

িব:�:  ১। বিণ �ত িফ এর সােথ ১৫% সরকারী ভ�াট �যাগ কের িফ িনধ �ারণ করেত হেব। 
   
   
  ২। আমদানী�ত ন�না অ�ািধকার িভি�েত বিণ �ত সমেয়র �চেয় কম সমেয় পরী�া কের পরী�ণ �িতেবদন �দান করা হেয় থােক। 

 ৩। ন�নার সং�া অত�িধক হেল এবং পািন ও িব��ৎ সরবরাহ িবি�ত হেল পরী�ণ সময় পিরবত�ন হেত পাের। 
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সারণী- ৪ 
�মে�ালিজ উইং এর িবিভ� �কার ওজন ও পিরমাপক য�পািতর �ভিরিফেকশন িফ ও সময়সীমা 

�স�াল/িবভাগীয় �মে�ালিজ �াবেরটিরস�হ 
 

�িমক 
নং 

িববরণ �ভিরিফেকশন িফস (টাকা) 
�িত িপস 

ই�াি�য়াল �ভিরিফেকশন িফস 
(টাকা) �িত িপস 

কা�� স�াদেনর সময় 

১। � িলয়ন ওেয়ট  
২০ �কিজ হেত ১ �কিজ, ১ �সট 
৫০০ �াম হেত ১ �কিজ, ১ �সট 
৫০০ িম.�াম হেত ১ িম.�াম, ১ �সট 

 
৪৫.০০ 
৪০.০০ 
২৭.০০ 

 
------ 

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

২। �াস ওেয়ট (� িলয়ন ওেয়ট �িতত) 
১ �কিজ 
৫০০ �াম হেত ১�াম, ১ �সট 
৫০০ িম.�াম হেত  ১ িম.�াম, ১ �সট 

 
৪.৫০ 

১৩.৫০ 
১৩.৫০ 

 
৫০ �কিজ- ১০০.০০ 
২০ �কিজ - ৫০.০০ 
১০ �কিজ - ২৫.০০ 
৫�কিজ - ২০.০০ 

২�কিজ- ১০০ �াম ১০.০০ 
৫০ �াম-১ িম.�াম- ৫.০০ 

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

৩। আয়রন এ� ি�ল ওেয়ট 
৫০ িকিজ হেত ১ �কিজ, ১ �সট 
৫০০ �াম হেত ১ �াম, ১ �সট 
৫০০ িম.�াম হেত ১ িম.�াম, ১ �সট 

 
২৭.০০ 
২১.০০ 

 
৩ িদন 
৩ িদন 

 

৪। ক�ােরট ওেয়ট 

৫০০ c হেত১c, ১ �সট 
৫০/১০০ c হেত০.৫/১০০c, ১ �সট 

 
৩৭.৫০ 
২১.০০ 

 
-------- 

 
৩ িদন 
৩ িদন 

৫। তরল পদাথ � পিরমাক 
১০০ িলটােরর উপের 
১০০ িলটার-১িলটার, ১ �সট 
৫০০ িম.িলটার-১িম.িলটার, ১ �সট 

 
৯.০০ 
৪৯.৫০ 
২৭.০০ 

 
-------- 

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

৬। তরল পিরমাপক (�ন/ ি�ল): 
১০০ িলটার 
৫০ িলটার 
২০ িলটার 
১০ িলটার 
৫ িলটার 
২ িলটার 
১ িলটার 
৫০০ িম. িলটার-১০০িম.িলটার 
৫০ িম. িলটার-১ িম.িলটার 

 
 
 
 

------- 

 
৫০০.০০ 
৪০০.০০ 
৩০০.০০ 
২০০.০০ 
১০০.০০ 
৫০.০০ 
৪০.০০ 
২০.০০ 
১০.০০ 

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

৭। �দঘ ��  পিরমাপক 
১০ িমটার এবং এর �বিশ 
১ িমটােরর �বিশ হেত ৯ িমটার পয �� 
১ িমটার এবং ০.৫ িমটার 

 
৯.০০ 
৪.৫০ 
৩.০০ 

 
 

----- 

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

৮। ওজন য� (�াশ িস ও িড) 
৫০ টেনর �বিশ 
২০ টেনর �বিশ হেত ৫০ টন পয �� 
১০ টেনর �বিশ হেত ২০ টন পয �� 
৫ টেনর �বিশ হেত ১০ টন পয �� 
১ টেনর �বিশ হেত ৫ টন পয �� 
২৫০ �কিজর �বিশ হেত ১ টন পয �� 
৫০ �কিজর �বিশ হেত ২৫০ �কিজ পয �� 
২০ �কিজর �বিশ হেত ৫০ �কিজ পয �� 
১০ �কিজর �বিশ হেত ২০ �কিজ পয �� 
৫০০ �ােমর �বিশ হেত ১০ �কিজ পয �� 
৫০০ �াম পয ��  

 
৫৪০.০০ 
৪৫০.০০ 
২৭০.০০ 
১৮০.০০ 
১৩৫.০০ 
৯০.০০ 
৪৫.০০ 
২৭.০০ 
১৮.০০ 
১৩.৫০ 
৯.০০ 

 
 
 

------ 

 
৩ িদন 

৩ িদন �িত ��ল 
৩ িদন �িত ��ল 
৩ িদন �িত ��ল 
৩ িদন �িত ��ল 
৩ িদন �িত ��ল 

৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

সারণী- ৪ 
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৯। �মি�ক ওজন য� (�াশ িস ও িড) 
৫০ টেনর �বিশ 
২০ টেনর �বিশ হেত ৫০ টন পয �� 
৫ টেনর �বিশ হেত ২০ টন পয �� 
২ টেনর �বিশ হেত ৫ টন পয �� 
৫০০ �কিজর �বিশ হেত ২ টন পয �� 
৫০ �কিজর �বিশ হেত ৫০০ �কিজ পয �� 
৫ �কিজর �বিশ হেত ৫০ �কিজ পয �� 
৫ �কিজ পয �� 

 
 
 

------ 

 
২৫০০.০০ 
২০০০.০০ 
১৫০০.০০ 
১০০০.০০ 
৫০০.০০ 
৩০০.০০ 
২০০.০০ 
১০০.০০ 

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

১০। বীম ��ল (�াশ িস ও িড) 
১ টেনর �বিশ 
২৫০ �কিজর �বিশ হেত ১ টন পয �� 
৫০ �কিজর �বিশ হেত ২৫০ �কিজ পয �� 
২০ �কিজর �বিশ হেত ৫০ �কিজ পয �� 
১০ �কিজর �বিশ হেত ২০ �কিজ পয �� 
৫০০ �ােমর �বিশ হেত ১০ �কিজ পয �� 
৫০০ �াম পয �� 

 
১৩৫.০০ 
৫৪.০০ 
৩৬.০০ 
২৭.০০ 
১৮.০০ 
১৫.৭৫ 
৬.৭৫ 

 
 
 

----- 

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

 

১১। �াংক লরী 
(২ �চ�ার) 
(৩ �চ�ার) 

 
১৩০০.০০ 
১৪৫০.০০ 

 
--- 

 
৩ িদন 
৩ িদন 

১২। �টি� িমটার ১৫০.০০ ---- ৩ িদন 

১৩। ওয়াটার িমটার ১০০.০০ ------- ৩ িদন 

১৪। িডসেপি�ং ইউিনট  (�পে�াল পা�) ১০০০.০০ ------ ৩ িদন 
১৫। আয়তিনক �াস িমটার ১০০.০০ ------ ৩ িদন 
১৬। তরল পদােথ �র িমটার (ওয়াটার িমটার �িতত) ১০০.০০ ----- ৩ িদন 
১৭। বা� িমটার/ ��া িমটার  ১০০.০০ ------- ৩ িদন 
১৮। এ িস এনািজ� িমটার ২৫.০০ ---- ৩ িদন 
১৯। ��ােরজ �াংক (Vertical & Horizontal) ৩০০০.০০+ ক�াপািস�  

অ�সাের 
 

--- 
৭ িদন 

২০। আ�ার�াউ� ��ােরজ �াংক ৩০০০.০০+ ক�াপািস� 
অ�সাের 

------ ৭ িদন 

২১। লাইটােরজ ৩০০০.০০+ ক�াপািস� 
অ�সাের 

--- ৭ িদন 

২২। বাজ� ৩০০০.০০+ ক�াপািস� 
অ�সাের 

---- ৭ িদন 

 
িব. �ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ�াট �েযাজ�। 

 
 
 
 
 
 

সারণী- ৪ 
 

�াশনাল �মে�ালিজ �াবেরটির (এনএমএল-িবএস�আই), ঢাকা। 
 

(ক) মাস ��া�াড �স 
 

�িমক নং যে�র নাম ধারণ �মতা িফ (টাকা) 
�িত িপস 

ক�ািলে�শন সময় 
(কম �িদবস) 
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১। মাস ��া�াড �স  
�াস E2/ASTM 1 

১িমিল�াম হেত ১০ 
�কিজ 

(২৯ িপস) 

১,৫৫০/- 
 

 

১৪ িদন 

২। মাস ��া�াড �স  
�াস E2/ASTM 1 

ও সমপয �ােয়র 
 

১িমিল�াম হেত ১০ 
�কিজ 

 

১,৫৫০/- ১৪ িদন 

৩। মাস ��া�াড �স  
�াস F1/ASTM 2 

১িমিল�াম হেত ২০ 
�কিজ 

(৩০ িপস) 

১,২০০/- ১৪ িদন 

৪। মাস ��া�াড �স  
�াস F1/ASTM 2 

ও সমপয �ােয়র 

১িমিল�াম হেত ২০ 
�কিজ 

 

১,২০০/- ১৪ িদন 

৫। মাস ��া�াড �স  
�াস F2/ASTM 3 

১িমিল�াম হেত ২০ 
�কিজ 

(৩০ িপস) 

১,১০০/- ১৪ িদন 

৬। মাস ��া�াড �স  
�াস F2/ASTM 3 

ও সমপয �ােয়র 

১িমিল�াম হেত ২০ 
�কিজ 

 

১,১০০/- ১৪ িদন 

৭। মাস ��া�াড �স  

�াস M1/ASTM ৪,৫,৬,৭ 

১িমিল�াম হেত ২০ 
�কিজ 

(৩০ িপস) 

৯০০/- ১৪ িদন 

৮। মাস ��া�াড �স  
�াস M1/ASTM ৪,৫,৬,৭ও 

সমপয �ােয়র 

১িমিল�াম হেত ২০ 
�কিজ 

 

৯০০/- ১৪ িদন 

৯। মাস ��া�াড �স  

�াস M2/ASTM ৪,৫,৬,৭ও 
সমপয �ােয়র 

১িমিল�াম হেত ২০ 
�কিজ 

(৩০ িপস) 

৭৫০/- ১৪ িদন 

১০। মাস ��া�াড �স  
�াস M3/ASTM ৪,৫,৬,৭ ও 

সমপয �ােয়র 

১িমিল�াম হেত ২০ 
�কিজ 

(৩০ িপস) 

৬০০/- ১৪ িদন 

১১। �ােল� সেব �া� ২১০ গা্রম/ 
≥ ০.১ �াম 

১০,০০০/- ১৪ িদন 

�ােল� সেব �া� ২১০ গা্রম/ 

≥ ০.০১ �াম 

১২,০০০/- ১৪ িদন 

�ােল� সেব �া� ২১০ গা্রম/ 

≥ ০.০০১ �াম 

১৫,০০০/- ১৪ িদন 

�ােল� সেব �া� ২১০ গা্রম/ 
≥ ০.০০০১ �াম 

১৮,০০০/- ১৪ িদন 

১২। �ােল� ঊে�� ২১০ �াম হেত ২.১ 
�কিজ /≥ ১ �াম 

১০,০০০/- ১৪ িদন 

�ােল� ঊে�� ২১০ �াম হেত ২.১ 
�কিজ /≥ ০.১ �াম 

১২,০০০/- ১৪ িদন 

�ােল� ঊে�� ২১০ �াম হেত ২.১ 
�কিজ /≥ ০.০১ �াম 

১৫,০০০/- ১৪ িদন 

�ােল� ঊে�� ২১০ �াম হেত ২.১ 
�কিজ /≥ ০.০০১ �াম 

১৮,০০০/- ১৪ িদন 

�ােল� ঊে�� ২১০ �াম হেত ২.১ 

�কিজ /≥ ০.০০০১ �াম 

২২,০০০/- ১৪ িদন 

১৩। �ােল� ঊে�� ২.১ �কিজ হেত ২০ 
�কিজ/≥ ১ �াম 

১৪,০০০/- ১৪ িদন 

�ােল� ঊে�� ২.১ �কিজ হেত ২০ 
�কিজ/≥০.১ �াম 

১৭,০০০/- ১৪ িদন 

�ােল� ঊে�� ২.১ �কিজ হেত ২০ ২১,০০০/- ১৪ িদন 
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�কিজ/≥০.০১ �াম 
�ােল� ঊে�� ২.১ �কিজ হেত ২০ 

�কিজ/≥০.০০১ �াম 
২৬,০০০/- ১৪ িদন 

১৪। �ােল� সেব �া� ১০০ �কিজ/ 
≥ ১ �াম 

২৫,০০০/- ১৪ িদন 

১৫। �ােল� ঊে�� ১০০ �কিজ হেত 

৫০০ �কিজ/≥ ১০ �াম 

৩০,০০০/- ১৪ িদন 

১৬। �ােল� ঊে�� ৫০০ �কিজ হেত 

১০০০ �কিজ/≥২০ �াম 

৩৫,০০০/- ১৪ িদন 

 
      (খ) �ল� এ� ডাইেমনশন ��া�াড �স 

�িমক নং যে�র নাম ধারণ �মতা িফ 
 (টাকা)  

�িত িপস 

ক�ািলে�শন সময় 
(কম �িদবস) 

১। ি�ল ��ল ০-১ িমটার ১০,০০০/- ৭ িদন 

২। 

�ীল ��ল/উেডন �মটািলক/�াস 
ফাইবার �মজািরং �টপ 

০-৫ িমটার ১২,০০০/- ৭ িদন 

৩। 
 

�রফাের� ��া�াড �স 
িমটার বার 

১ িমটার ২৯,০০০/- ৭ িদন 

৪। 
 

ি�ল/ওেভন 
�মটািলক/�াস ফাইবার 

�মজািরং �টপ 

ঊে�� ৫ �থেক ৫০ িমটার 
�িত িমটাের ১ পেয়� 

৩,০০০/- ৭ িদন 
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৫। 

�গজ �ক(�স�াল �লে� 
ক�ািলে�শন) 

 

সেব �া� ৫ িপস ≤ 
১০০ 
িম 
িম 

৫,০০০/- ১৪ িদন 

পরবত� �িত িপেসর জ� ২,০০০/- ১৪ িদন 

৬। 
�ল� বার ১২৫ হেত ৫০০ িম িম ৬,০০০/-/�সট ৭ িদন 

৭। 
�ল� বার >৫০০ হেত ১০০০ িম িম ৮,০০০/-/�সট ৭ িদন 

৮। 
িফলার �গজ �য �কান �র� ৪,০০০/-/�সট ৭ িদন 

৯। 
িফলার �গজ ৪ িপেসর �সট �য �কান �র� ১০,০০০/-/�সট ৭ িদন 

১০। 
��ইন িরং �গজ সেব �া�১০০ িম িম ৫,০০০/-/িপস ৭ িদন 

১১। 
� ��ড িপন �য �কান �র� ৫,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

১২। 
ভািন �য়ার ক�ািলপাস � সেব �া�৩০০ িম িম ৫,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

১৩। 
ভািন �য়ার ক�ািলপাস � >৩০০ হেত ৬০০ িম িম ৭,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

১৪। 
ভািন �য়ার ক�ািলপাস � >৬০০ িমিম হেত ১০০০ িম িম ১০,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

১৫। 
ডায়াল �গজ, 

�ানজার টাইপ 
০ হেত ২৫ িম িম ৬,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

১৬। 
ডায়াল �গজ, 

�ানজার টাইপ 
০ হেত ১০ িম িম ৬,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

১৭। 
মাইে�ািমটার (বিহঃ/অম�ঃ) ০ হেত ২৫ িম িম ৫,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

১৮। 
�স�ং রড(বিহঃ/অম�ঃ 
মাইে�ািমটােরর জ�) 

২৫ হেত ১০০ িম িম ৫,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

১৯। ভািন �য়ার �ডপথ �গজ ০ হেত ৩০০ িম িম ৫,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

২০। 
ভািন �য়ার হাইট �গজ ০ হেত ৬০০ িম িম ৮,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

 
  (গ) �ট�ােরচার এবং িহউিমিড� ��া�াড �স 

 
�িমক নং যে�র নাম ধারণ �মতা িফ (টাকা) 

�িত িপস 
ক�ািলে�শন সময় 

(কম �িদবস) 

১। িল�ইড ইন �াস থােম �ািমটার 

 

(ির�িলশন ১ িড�ী �স. অথবা 

�বিশ) 

(-) ৫০ হেত ৩০০0�স 

১০,০০০/- ১৪ িদন 

২। িল�ইড ইন �াস থােম �ািমটার 

 

(ির�িলশন ০.১ িড�ী �স.) (-) 

৫০ হেত ৩০০0�স 

১২,০০০/- ১৪ িদন 

৩। �াস থােম �ািমটার মারকারী 

থােম �ািমটার/এ�ালেকাহল থােম �ািমটার 

(ির�িলশন ০.০১, ০.০২ ও ০.০৫ 

িড�ী �স.) (-) ৫০ হেত ৩০০0�স 

১৬,০০০/- ১৪ িদন 

৪। �ট�ােরচার �গজ 

ডায়াল টাইপ 

০ হেত ৪০০0�স ১৭,০০০/- ১৪ িদন 

৫। �ট�ােরচার �গজ 

ডায়াল টাইপ 

০ হেত (-) ২০০0�স 
 

১৭,০০০/- ১৪ িদন 



27 
 

৬। বাইেমটাল 

থােম �ািমটার 

০ হেত +২০০0�স 
 

১৭,০০০/- ১৪ িদন 

৭। িডিজটাল থােম �ািমটার/�ট�ােরচার 

ইনিডেকটর 

(-) ৫০ হেত ৩০০0�স ২০,০০০/- ১৪ িদন 

৮। িডিজটাল থােম �ািমটার/�ট�ােরচার 

ইনিডেকটর 

০ হেত ১২০০0�স ২৫,০০০/- ১৪ িদন 

৯। িল�ইড �ট�ােরচার বাথ 

(অ�ালেকাহল/পািন/ 

িসিলকন �তল) 

(-) ৯০ হেত ৩০০0�স ২৬,০০০/- ২২ িদন 

১০। �ট�ােরচার ফােন �স/এইচ � ফােন �স/�াই 

�ক ক�ািলে�টর/িহ�ং 

�চ�ার/অেটাে�ভ/�রি�জােরটর/ইনিকউেব

টর ইত�ািদ 

(-) ৫০ হেত ১২০০0�স ২৫,০০০/-/িপস ২২ িদন 

১১। পাইেরািমটার/ইনফােরড থােম �ািমটার ৫০ হেত ১২০০0�স ২০,০০০/-/ িপস ১৪ িদন 

১২। হাইে�ািমটার সােথ ইনিব� �স�র 

আরএইচ ইনিডেকটর/িডিজটাল 

হাইে�ািমটার 

আরএইচ ১৫ হেত ৯৫% 

তাপমা� ১৫ হেত ৫০0�স 

১৫,০০০/-/ িপস ১৪ িদন 

১৩। হাইে�ািমটার 

(�� ও �ভজা বা�) 

০ হেত ৫০0�স ১০,০০০/-/ িপস ১৪ িদন 

১৪। িহউিমিড� �চ�ার ৫ হেত ৯৫% ২০,০০০/-/ িপস ১৪ িদন 

 
(ঘ) ভিলউম ��া�াড �স 

 
�িমক নং যে�র নাম ধারণ �মতা িফ 

 (টাকা)  
�িত িপস 

ক�ািলে�শন সময় 
(কম �িদবস) 

১. ভিলউেমি�ক �মজার ১ িমিল হেত ৫ িলটার  ৩,২০০/-/িপস ৭ িদন 

২. মাইে�া িপেপট - ৪,০০০/-/িপস ৭ িদন 

 
            (ঙ) ��সার এ� �ফাস � ��া�াড �স  

               ��সার ��া�াড �স (এ�াব�েলট, হাইে�ািলক এবং িনউেম��) 
 

�িমক নং যে�র নাম এ�িরিস/ 
আনসারেটিন� 

ধারণ �মতা িফ  (টাকা)  
�িত িপস 

ক�ািলে�শন সময় 
(কম �িদবস) 

১. হাইে�ািলক ��সার �মজািরং 

ই��ুেম�স  (��সার গজ) 

 

০.০৪ হেত ২.৫ বার ০ হেত ২৫ বার ১০,০০০/-/িপস ১০ িদন 

ঊে�� ১৪০ বার ১২,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

>০.৬ বার  

কমপিরজন �মথড 

০ হেত ১৪০ বার ৭,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

ঊে�� ১৪০ বার ৮,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

২. িনউেম�ক ��সার �মজািরং 

ই��ুেম�স (��সার গজ) 

০.১ হেত ০.৬ বার ০ হেত ১৪০ বার ১০,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

ঊে�� ১৪০ বার ১২,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

>০.৬ বার 

 

০ হেত ১৪০ বার ৭,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

ঊে�� ১৪০ বার ৮,০০০/-/ িপস  ১০ িদন 

৩. িনউেম�ক ��সার �মজািরং 

ই��েুম�স (��সার গজ) 

১.৯৯ িমিলবার �ত 
৩০ িমিলবার 

সেব �া� ৪০০ 
িমিলবার 

৫,০০০/-/ িপস  ১০ িদন 

ঊে�� ৪০০ 

িমিলবার 

৭,০০০/-/ িপস  ১০ িদন 



28 
 

 

 
(চ). টাইম এ� ি�েকােয়ি�, ��া�াড �স 

 
 

�িমক নং যে�র নাম ধারণ �মতা িফ (টাকা) �িত িপস ক�ািলে�শন সময় 
(কম �িদবস) 

১. টাইম ইনটাভ�াল, �পওয়াচ, টাইমার 
ইত�ািদ 

১০িমিনট - ১িদন ১০,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

 

           িবঃ �ঃ ১। ক�ািলে�শন আইেটেমর সং�া অত�ািধক হেল এবং পািন ও িব��ৎ সরবরাহ িবি�ত হেল ক�ািলে�শেনর সমেয়র পিরবত�ন হেত পাের। 
                    ২। ক�ািলে�শেনর সময় বলেত ন�না �হণ �থেক সা� �িফেকট জারীকরেণর সময় কালেক �ঝায়। 
                    ৩। সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ�াট �েযাজ�। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সারণী- ৫ 
 

�ােনজেম� িসে�ম সা� �িফেকশন 
 
১। �হৎ �িত�ােনর ��ে�- (ক) উৎপাদনকারী �িত�ান: জনবল ৩০০ এর অিধক   
                               (খ) �সবা�লক �িত�ান: জনবল ১২০ এর অিধক   
                                    (আইএসও ৯০০১, ১৪০০১ এবং ২২০০০ এর ��ে�) 
 
 

ক। আেবদন িফ- ৳ ১৫,০০০.০০ + ১৫% ভ�াট 
খ। লাইেস� িফ- ৳ ৬০,০০০.০০ + ১৫% ভ�াট 
গ। অিডট িফ -   �িত�ােনর �মাট জনবেলর উপর িনভ �র করেব (জন�িত �দিনক ৳ ৩,০০০.০০) 
           �মাট = ৳ ৭৫,০০০.০০ + ১৫% ভ�াট + অিডট িফ 
 
২। মাঝাির �িত�ােনর ��ে�- (ক) উৎপাদনকারী �িত�ান: জনবল ১২১ �থেক ৩০০  
                                  (খ) �সবা�লক �িত�ান: জনবল ৫১ �থেক ১২০ 
                                      (আইএসও ৯০০১, ১৪০০১ এবং ২২০০০ এর ��ে�)                                                                                                   
 
 

ক। আেবদন িফ- ৳ ১০,০০০.০০ + ১৫% ভ�াট 
খ। লাইেস� িফ- ৳ ৪০,০০০.০০+ ১৫% ভ�াট 
গ। অিডট িফ -  �িত�ােনর �মাট জনবেলর উপর িনভ �র করেব (জন�িত �দিনক ৳ ৩,০০০.০০) 
           �মাট = ৳ ৫০,০০০.০০ + ১৫% ভ�াট + অিডট িফ 
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৩।  ক) ��র �িত�ােনর/মাে�া �িত�ােনর ��ে�: জনবল ০১ �থেক ৩০ 
 
      খ)  �� �িত�ােনর ��ে�: 
                                    (ক) উৎপাদনকারী �িত�ান: জনবল ৩১ �থেক ১২০ 
                                    (খ) �সবা�লক �িত�ান: জনবল ১৬ �থেক ৫০ 
                                       (আইএসও ৯০০১, ১৪০০১ এবং ২২০০০ এর ��ে�) 
 

ক। আেবদন িফ- ৳ ১০,০০০.০০ + ১৫% ভ�াট 
খ। লাইেস� িফ- ৳ ৪০,০০০.০০+ ১৫% ভ�াট 
গ। অিডট িফ - �িত�ােনর �মাট জনবেলর উপর িনভ �র করেব (জন�িত �দিনক ৳ ৩,০০০.০০) 
    �মাট = ৳ ৫০,০০০.০০ + ১৫% ভ�াট + অিডট িফ 
 

 িবঃ �ঃ  *  সা� �িফেকেটর �ময়াদকাল হেব ৩ (িতন) বছর। 
          *  আেবদনকারী �িত�ান ক��ক যাতায়ােতর �ব�া করেত হেব। 



30 
 

 
বা�তা�লক ১৮১ � পে�র তািলকা: 

 
�. পে�র নাম বাংলােদশ মান 

 

�িষ ও খা�- ৭৬ 

১। বাটার িবিডএস িসএিস এ-১:২০০২ 
২। কনেড�ড িম� এ� কনেড�ড ি�ম িম� িবিডএস-এ ৪:২০০২ 
৩। �ড�ে�াজ মেনাহাইে�ট িবিডএস িসএিস ৮:২০০৭ 
৪। িল�ইড �েকাজ (�েকাজ িসরাপ) িবিডএস িসএিস ৯:২০০৬ 
৫। হািন িবিডএস িসএিস ১২:২০০৭ 
৬। �াইউড �-�চ� িবিডএস ১৮:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
৭। মা�াড � অেয়ল িবিডএস ২৫:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৮। ক�া� পাইনঅ�াপল িবিডএস িসএিস ৪২:২০০৭ 
৯। ইনফ�া� ফ� �লা এ� ফর�লাস ফর ��শাল �মিডেকল পারপােসস ইন�াে�ড ফর ইনফ�া�স িবিডএস িসএিস ৭২:২০০৮ 
১০। �েসসড িসিরয়াল �বজড �ড ফর ইনফ�া�স এ� ইয়াং িচে�ণ িবিডএস িসএিস ৭৪:২০০৭ 
১১। চকেলট িবিডএস িসএিস ৮৭: ২০০৮ 
১২। মস�ই� কেয়ল িবিডএস ১০৮৯:২০১৮ (৩য় িরিভশন) 
১৩। িরফাই� �গার িবিডএস ১৩৮:২০০৬ (এেম�-১: ২০০৮) 
১৪। ফেলাআপ ফ� �লা িবিডএস িসএিস ১৫৬: ২০০৮ (এেম�-১: ২০০৯) 
১৫। �িজ (�সেমািলনা) িবিডএস ১৯০:২০১৬ (২য় িরিভশন) 
১৬। িম� পাউডারস এ� ি�ম পাউডার িবিডএস িসএিস ২০৭:২০০৮ অ�ােম�েম� ১:২০০৯ 
১৭। �গার িবিডএস িসএিস ২১২:২০০৬ 
১৮। �পালি� িফডস িবিডএস ২৩৩:২০১৫ (িরিভশন-২) 
১৯। ফােম �ে�ড িম� িবিডএস িসএিস-২৪৩:২০১৫ 
২০। িপেকলড �টস এ� �ভিজেটবলস িবিডএস িসএিস ২৬০:২০১৪ 
২১। জ�ামস, �জিলস এ� মারমােলডস িবিডএস িসএিস ২৯৬:২০১৪ 
২২। �ইট আটা িবিডএস ৩৮০:২০০৭ (২য় িরিভশন) 
২৩। ময়দা িবিডএস ৩৮১:২০০৭ (৩য় িরিভশন) 
২৪। ��ড িবিডএস ৩৮২:২০১৬ (িরিভ-৩) অ�ােম�েম� ১:২০১৮ 

২৫। িব�টস িবিডএস ৩৮৩:২০০১ (২য় িরিভশন) 
২৬। �াকারিন, �ােগ� এবং �সমাই িবিডএস ৩৮৪:২০১৭ (িরিভশন-২) 
২৭। লেজে�স িবিডএস ৪৯০:২০১৪ (৩য় িরিভশন) 
২৮। ক�া� এ� �বাট� �টস িবিডএস ৫০৩:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
২৯। �ট ��ায়ােশস িবিডএস ৫০৬:২০০২ (২য় িরিভশন) 
৩০। �ট কিড �েয়ল িবিডএস ৫০৮:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
৩১। স� (�টস অর �ভিজেটবলস) িবিডএস ৫১২:২০১৭ (২য় িরিভশন) 
৩২। �টস এ� �ভিজেটবলস �েসস  িবিডএস ৫১৩:২০১৩ (৩য় িরিভশন) 
৩৩। টেমেটা �প� িবিডএস ৫১৭:২০১৫ (৩য় িরিভশন) 
৩৪। ফােম �ে�ড িভেনগার  িবিডএস ৫২৩:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৩৫। কনেসনে�েটড �ট �স িবিডএস ৫২৭:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৩৬। �ট িসরাপ িবিডএস ৫২৮:২০০৬ (২য় িরিভশন)  অ�ােম� ১:২০১৭ 

৩৭। টেমেটা �কচাপ িবিডএস ৫৩০:২০০২ (২য় িরিভশন) 
৩৮। (ক)স�বল কিফ পাউডার 

(খ) �রাে�ড এ� �াউ� কিফ 
(গ) �রাে�ড কিফ িচেকাির পাউডার 

িবিডএস ৭৬৩:২০১৬ (িরিভশন-২) 
িবিডএস ৮০৫:২০১৬ (িরিভশন-১) 
িবিডএস ৮০৬:২০১৬ (িরিভশন-১) 

৩৯। �াইউড ফর �জনােরল পারপােসস িবিডএস ৭৯৯:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
৪০। বন�িত িবিডএস ৮০৪:২০১১ (২য় িরিভশন) 
৪১। বাটার অেয়ল এ� িঘ িবিডএস ৯০৮:২০১২ (২য় িরিভশন) 
৪২। টারমািরক পাউডার িবিডএস ৯৯১:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৪৩। �ইট �ান িবিডএস ৯৯৭:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
৪৪। টিফস িবিডএস ১০০০:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৪৫। িচিলস, �হাল এ� �াউ� িবিডএস ১০১৭:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৪৬। �সফ� �ােচস ইন বে�স িবিডএস ১০৪০:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
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৪৭। আইসি�ম িবিডএস ১০৮৩:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
৪৮। �ডলস িবিডএস ১১০৬:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৪৯। কােব �ােনেটড �বভােরেজস িবিডএস ১১২৩:২০১৩ (৩য় িরিভশন) 
৫০। �মলািথয়ন ৫৭% (ডি�উ/িভ) (ইমালিসিফয়�াবল কনেসনে�টস) িবিডএস ১১৭৯:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৫১। কাির পাউডার িবিডএস ১২০৫:২০১৩ 
৫২। আেয়াডাইজড স� িবিডএস ১২৩৬:২০০১ (িরিভ-১) অ�ােম� ১:২০০৭ 
৫৩। ি�ংিকং ওয়াটার িবিডএস ১২৪০:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৫৪। �াচারাল িমনােরল ওয়াটার িবিডএস ১৪১৪:২০০০ (১ম িরিভশন) 
৫৫। লাি� (ইউগাট � ি�ংক) িবিডএস ১৪৭০:২০১৫ (১ম িরিভশন) 
৫৬। �ইংগাম, বলগম, এবং বাবলগাম িবিডএস ১৪৯৮:২০১২ (িরিভশন-১) 
৫৭। ই��া� �ডল� িবিডএস ১৫৫২:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৫৮। চীপস/��কারস িবিডএস ১৫৫৬:২০১৭ (২য় িরিভশন) 
৫৯। চানা�র িবিডএস ১৫৬৪:২০১৬ (১ম িরিভশন) 
৬০। �কক িবিডএস ১৫৭৪:২০১২ (২য় িরিভশন) 
৬১। স� ি�ংক পাউডার িবিডএস ১৫৮৬:২০০৭ (২য় িরিভশন) 
৬২। লা�া �সমাই িবিডএস ১৬২০:২০০০ 
৬৩। পা��রাইজড িম� িবিডএস ১৭০২:২০০২ 
৬৪। ফর�ফাইড সয়ািবন অেয়ল িবিডএস ১৭৬৯:২০১৪ (এেম�-১: ২০১৪) 
৬৫। ফ� �ফাইড এিডবল সান�াওয়ার অেয়ল  িবিডএস ১৭৭৩:২০১৬ (১ম িরিভশন) 
৬৬। ফ� �ফাইড পাম অিলন িবিডএস ১৭৭৪:২০০৬ এ�ােম�েম�-১, ২০১৪ 
৬৭। ফর�ফাইড এিডবল পাম অেয়ল িবিডএস ১৭৭০:২০১৪ (এেম�-১: ২০১৪) 
৬৮। �ইেট�/আন�ইেট� কনেড�� িফ� িম� (১ম িরিভশন) িবিডএস ১৭৮০:২০১৪ 
৬৯। �িড় িবিডএস ১৭৯৬:২০০৮ 
৭০। এিডবল �জল িবিডএস ১৮০১:২০১৮ 
৭১। িজরার �ড়ঁা িবিডএস ১৮০৭:২০০৮ 
৭২। ধিনয়ার �ঁড়া (১ম িরিভশন) িবিডএস ১০৮৪:২০১৫ 
৭৩। ফ� �ফাইড এিডবল রাইস �ান অেয়ল িবিডএস ১৮৮৬:২০১৪ 
৭৪। িফস িফডস িবিডএস ১৯১৫:২০১৬ 
৭৫। ��াক �   �ডিফিনশন এ� �বিসক িরেকায়�ারেম�স িবিডএস আইএসও ৩৭২০:২০১৭ 
৭৬। ই��া� � ইন সিলড ফরম িবিডএস আইএসও ৬০৭৯:২০১৫ 

রসায়ন- ৪৬ 
৭৭। লি� �সাপ    িবিডএস ১২:১৯৯১ (২য় িরিভশন) িরঅ�াফাম �ড ২০১৪ 
৭৮। টয়েলট �সাপ িবিডএস ১৩:২০০৬ (৩য় িরিভশন) অ�ােম� ১:০৮ 
৭৯। �কালটার ��াক �পই� (আলকাতরা) িবিডএস ৬৯ (পাট �-২):১৯৯১অ�ােম� ১:০৬ 
৮০। ��া� �াড ইংক িবিডএস ৯০:২০১১ (২য় িরিভশন) 
৮১। অ�া�িমিনয়াম সালেফট, নন �ফিরক িবিডএস ১৪৯:২০১৪ (২য় িরিভশন) 
৮২। ি�পল �পার ফসেফট (�এসিপ)   িবিডএস ২১৬:১৯৯১ (১ম িরিভশন)অ�ােম� ১, ২:০৭ 
৮৩। ইউিরয়া ফা� �লাইজার িবিডএস ২১৭:২০১১(২য় িরিভশন) 
৮৪। �পি�লস িবিডএস ৩৩০:১৯৯৩ (১ম িরিভশন)অ�ােম�১:০৬ 
৮৫। �সাল �লদার (�ভিজেটবল �ানড) িবিডএস ৩৪০:২০১২ (২য় িরিভশন) 
৮৬। ��িসিফেকশন ফর ই�ান �াল ক�াশন ইি�ন ��াংেকস অেয়ল (িডেজল এ�া� �ােসািলন)  িবিডএস ৩৪৩:২০১২ (১ম িরিভশন) 
৮৭। হাইি�ড িডেজল িবিডএস ৩৪৪:২০১৬ (২য় িরিভশন) 
৮৮। আনেলেডড �মাটর �ােসািলন-ি�িময়াম িবিডএস ৩৪৬:২০১০ (৪থ � িরিভশন) 
৮৯। আনেলেডড �মাটর �ােসািলন- �র�লার িবিডএস ৩৪৭:২০১০ (৪থ � িরিভশন) 
৯০। �রিডিম�ড �পই� �ািশং, িফিনিশং �সিম�স ফর �জনােরল পারপাস িবিডএস ৪০২:১৯৮৯ অ�ােম� ১, ২:২০০৭ 
৯১। রাই�ং এ� ি�ি�ং �পপারস  িবিডএস ৪০৫:২০১২(২য় িরিভশন) 
৯২। কাব �ন �পপার ফর টাইপ রাইটার িবিডএস ৪১১:১৯৮৯ (১ম িরিভশন) অ�ােম� ১:০৬ 
৯৩। িসরািমক �তজসপ� িবিডএস ৪৮৫:২০০০ (অ�ােম� ৩:২০০৬) 
৯৪। িনউজ ি�� িবিডএস ৮৪৫:২০১২ (২য় িরিভশন) 
৯৫। �� পিলশ, �প� িবিডএস ১০০৬:১৯৮১ (অ�ােম� ১:২০০৬) 
৯৬। �কােকানাট অেয়ল িবিডএস ৯৯:২০০৭ (২য় িরিভশন) 
৯৭। �থেপ� িবিডএস ১২১৬:২০১২(২য় িরিভশন) 
৯৮। �শিভং ি�ম িবিডএস ১২৪১:২০১৭ (১ম িরিভশন) 
৯৯। �া�, সারফ�াকেট� �বজড িবিডএস ১২৬৯:২০১৪ (২য় িরিভশন) 
১০০। ি�ন পাউডার িবিডএস ১৩৩৭:২০১৫ (১ম িরিভশন) 
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১০১। �হয়ার অেয়ল িবিডএস ১৩৩৯:২০১৮ (১ম িরিভশন) 
১০২। �থ পাউডার িবিডএস ১৩৭০:২০১৭ (১ম িরিভশন) 
১০৩। ি�ন ি�ম িবিডএস ১৩৮২:২০১৫ (১ম িরিভশন) 
১০৪। বলপেয়� �পনস িবিডএস ১৩৮৪:২০০২ (১ম িরিভশন) 
১০৫। এনােমল িসে��ক এ�েটিরয়র (আ�ার �কা�ং এ� িফিনিশং) িবিডএস ১৪২৩:২০১৮ (িরিভশন-১) 
১০৬। িলপি�ক িবিডএস ১৪২৪:১৯৯৩ (অ�ােম� ২:২০০৬) 
১০৭।  �টিবল ওয়�ার �মড অব �মলামাইন �মাি�ঙ ক�াউ� িবিডএস ১৪২৫:২০০৯ (িরিভশন-১) 
১০৮। িসনেথ�ক িডটারেজ� পাউডার িবিডএস ১৪৪৫:২০০৩ (িরিভশন-১) 
১০৯। আফটার �শভ �লাশন িবিডএস ১৫২৪:২০০৬ 
১১০। ডাইএ�ােমািনয়াম ফসেফট িবিডএস ১৬২৮:২০০০ 
১১১। িসেম� �পই� িবিডএস ১৭০৬:২০১৫ (িরিভশন-১) 
১১২। �ফিসয়াল ��� �পপার িবিডএস ১৭২৩:২০০৩ 
১১৩। টয়েলট ��� �পপার িবিডএস ১৭৪৫:২০০৬ 
১১৪। �বিব অেয়ল িবিডএস ১৭৬৬:২০০৬ 
১১৫। �ববী টয়েলট �সাপ িবিডএস ১৭৯৮:২০০৮ 
১১৬।  �টিবলওয়�ার �মড অব ইউিরয়া �মাি�ং ক�াউ� িবিডএস ১৮২৫:২০১১ 
১১৭। ি�ন ি�ম এ� �লাশন ফর �বিবস িবিডএস ১৮৫৮:২০১২ 
১১৮। �বিব �া� িবিডএস ১৮৮৪:২০১৪ 
১১৯। ি�ন �লাশনস িবিডএস ১৯২৩:২০১৬ 
১২০। ইমালশন �পই� িবিডএস ১৮২৭:২০১৮ (িরিভশন-১) 
১২১। ইেকােনািম ইমালশন �পই� (িডসেট�ার) িবিডএস ১৮৩৩:২০১৮ (িরিভশন-১) 
১২২। ি�ন পাউডার ফর �বিবস িবিডএস ১৮৪৪:২০১১ 

�েকৗশল- ১৯ 
১২৩। িসেম�  

পাট �-১: কে�ািজশন, ��িসিফেকশনস এ� কনফরিম� �াইেটিরয়া ফর কমন িসেম�স 
 
িবিডএস ইএন ১৯৭-১:২০০৩ 
িরঅ�াফাম �ড ২০১০ 

১২৪। কমন িবি�ং �� ি�কস িবিডএস ২০৮:২০০৯ (৩য় িরিভশন) 
১২৫। �সফ� �রজর ��ড� িবিডএস ২১৯:২০০২ (১ম িরিভশন) 
১২৬। �পােট �বল ফায়ার এ��ং�ইশার িবিডএস ৮২৫:১৯৯১ (িরিভ-১) িরঅ�াফাম �ড ২০০৭ 
১২৭। বাইসাইেকল িরমস িবিডএস ৯৮৬:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
১২৮। মাই� ি�ল (এমএস) পাইপ এ� �ালভানাইজড আয়রন (িজআই) পাইপস িবিডএস ১০৩১:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
১২৯। িজিপ িশট (�ঢউ�নসহ) িবিডএস ১১২২:১৯৮৭ িরঅ�াফাম �ড ২০০৭ 
১৩০। ��ােটক�ভ �হলেমটস ফর �টার এ� �মাটর সাইেকল রাইডারস িবিডএস ১১৩৬:১৯৮৬ িরঅ�াফাম �ড ২০০৭ 
১৩১। �সেনটাির ওয়�ার অ�া�ােয়ে�স িবিডএস ১১৬২:২০১৪ 
১৩২। ��িসিফেকশন ফর আন �ািস�সাইজড পিলিভনাইল ��ারাইড (িপিভিস-ইইউ) ��সার পাইপস 

ফর �পােট �বল ওয়াট �ার 
িবিডএস ১৮৭৮:২০১৫ 

১৩৩। হাউজেহা� �রি�জােরটর এবং ি�জারস িবিডএস ১৮৪৯:২০১২ 
১৩৪। এয়ারকি�শনার িবিডএস ১৮৫২:২০১২ 
১৩৫। এ��েুডড ��াফাইলস অব এ�া�িমিনয়াম এ� এ�া�িমিনয়াম এলয়স িবিডএস ১৮৭৯:২০১৪ 
১৩৬। ি�ল ফর িদ ির-ইনেফাস �েম� অব কনি�ট  

(ক) অংশ-১: ��ইন বারস 
(খ) অংশ-২: িরবড বারস 

 
িবিডএস আইএসও ৬৯৩৫-১:২০১২ 
িবিডএস আইএসও ৬৯৩৫-২:২০১৬ 

১৩৭। 
 

�াস িসিল�ার- িরিফেলবল সীমেলস এ�া�িমিনয়াম এলয় �াস িসিল�ার- িডজাইন, ক��াকশন 
এ� �টি�ং 

িবিডএস আইএসও  ৭৮৬৬:২০০৮ 
 

�াস িসিল�ার- িরিফেলবল ওেয়ে�ড �ীল িসিল�ার- 
 �ট� ��সার- ৬০ বার পয �� 

িবিডএস আইএসও  ৪৭০৬:২০০৮ 
 

�াস িসিল�ার- িরিফেলবল সীমেলস �ীল �াস িসিল�ার- 
 িডজাইন, ক��াকশন এ� �টি�ং (�ট�াইল ��ংথ ১১০০ এমিপএ এর নীেচ) 

িবিডএস আইএসও  ৯৮০৯:২০০৮ 
 

�াস িসিল�ার- িরিফেলবল সীমেলস �ীল �াস িসিল�ার- 
 িডজাইন, ক��াকশন এ� �টি�ং (�ট�াইল ��ংথ ১১০০ এমিপএ এবং এর উপের) 

িবিডএস আইএসও  ৯৮০৯-২:২০০৮ 
 

�াস িসিল�ার- িরিফেলবল সীমেলস �ীল �াস িসিল�ার- 
 িডজাইন, ক��াকশন এ� �টি�ং (নরমালাইজড �ীল িসিল�ার) 

িবিডএস আইএসও  ৯৮০৯-৩:২০০৮ 

 
১৩৮। �সিনটারী �াপওয়�ার- িসে�ল এ� কি�েনশন ফর ওয়াটার সা�াই িসে�ম িবিডএস ইএন ২০০: ২০০৯ 
১৩৯। এ�া�িমিনয়াম/ িজংক �কােটড �ীল শীট িবিডএস আইএসও ৯৩৬৪:২০১১ 
১৪০। িব�িমন এ� িব�িমনাস বাই�ারস   �পিভং ��ড িব�েমনস িবিডএস ইএন ১২৫৯১:২০০৯ 
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িব�িমন এ� িব�িমনাস বাই�ারস   ��ম ওয়াক� ফর ��িসফাইং ক�াটায়িনক িব�িমনাস 
ইমালশনস 

িবিডএস ইএন ১৩৮০৮:২০০৯ 

১৪১। িসরািমক টাইলস িবিডএস আইএসও ১৩০০৬:২০১৫ 
�ট�টাইল- ১২ 

১৪২। পপিলন �ফি�কস িবিডএস ৩২:২০১১ (৩য় িরিভশন) 
১৪৩। কটন িসউইং ��ডস িবিডএস ৩৩:১৯৮৯ (িরিভ-১)িরঅ�াফাম �ড ও০৫ 
১৪৪। �ট�টাইলস  �ট�স ফর কালার ফা�েনস পাট � ই ১১: কালার ফা�েনস � ি�িমং িবিডএস আইএসও ১০৫-ই ১১:২০০৪ 
১৪৫। কটন ক�ানভাস িবিডএস ৩১৯:২০০৫ (৩য় িরিভশন) 
১৪৬। আমে�লা �থ িবিডএস ১১২৫:২০০৫ (১ম িরিভশন) 
১৪৭। পিলেয়�ার ��� সা� �ং (মােক�ট ভ�ারাই�জ) িবিডএস ১১৪৮:২০১১ (২য় িরিভশন) 
১৪৮। পিলেয়�ার ��� ���ং িবিডএস ১১৭৫:২০১১ (২য় িরিভশন) 
১৪৯। রাবার ��াট �া�িমশন �বি�ং অব �ট�টাইল কন�াকশন ফর �জনােরল ইউজ িবিডএস ১১৯৯:২০০৫ (১ম িরিভশন) 
১৫০। রাবার কনেভয়র এ� ইিলেভটর �বি�ং অব �াই কন�াকশন  

(পাট �-১, ফর �জনােরল ইউজ) 
িবিডএস ১২০০(পাট �-১):২০০৫ 
(১ম িরিভশন) 

১৫১। ই�াি�য়াল িসউইং ��ডস �মড �হালিল অর পাট �িল �ম িসে��ক ফাইবারস িবিডএস ১২২১:২০১১ (৩য় িরিভশন) 
১৫২। �সিনটারী টাওেয়লস/ �াপিকনস িবিডএস ১২৬১:২০১৬ (িরিভশন-১) 
১৫৩। �ট�টাইলস   কালার ফা�েনস �র�ংস   ��িসিফেকশন িবিডএস ১৭৫৮:২০০৬ 

ইেলি�ক�াল- ২৮ 
১৫৪। টাংে�ন িফ�ােম� �া�স ফর �ডােমি�ক এ� িসিমলার �জনােরল লাই�ং পারপােসস   

পারফরেম� িরেকায়�ারেম�স 
িবিডএস ১৭:২০০৬ (৩য় িরিভশন) 

১৫৫। িসিলং �রােজস িবিডএস ১১৬:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
১৫৬। িলড-এিসড �াট �ার �াটািরজ    

পাট � ১: �জনােরল িরেকায়�ারেম�স এ� �মথডস অব �ট� 
পাট � ২: ডাইেমনশনস অব �াটািরজ এ� ডাইেমনশন এ� মািক�ং অব টািম �নালস  
পাট � ৩: ডাইেমনশনস অব �াটািরজ ফর �হিভ কমািশ �য়াল িভিহক�ালস 

 
িবিডএস ২০৬ (পাট �-১):২০০২ (২য় িরিভশন) 
িবিডএস ২০৬ (পাট �-২):২০০২ (২য় িরিভশন) 
িবিডএস ২০৬ (পাট �-৩):২০০২(২য় িরিভশন) 

১৫৭। পারফরেম� এ� ক��াকসন অব ইেলকি�ক সা��েল�ং ফ�া� এ� �র�েলটরস (িসিলং এ� 
�ডকেহড ফ�া�, �াডা�াল ফ�া� এ� �টিবল/�কিবন ফ�া� উইথ ইন-িব� �র�েলটরস)  

িবিডএস ৮১৮:১৯৯৮ (১ম িরিভশন) 
অ�ােম�েম� ১:২০০৬ 

১৫৮। ই�ুেলেটড ��াি�বল কড �স   
পাট � ১: �জনােরল িরেকায়�ারেম�স 
পাট � ২: িরেকায়�ারেম�স ফর রাবার ই�ুেলেটড ��াি�বল কড �স 
পাট � ৩: িরেকায়�ারেম�স ফর িপিভিস ই�েুলেটড ��াি�বল কড �স 
 
পাট � ৪: ��ি�বল কড �স ই�ুেলেটড উইথ ভািন �শড �াস ফাইবার 
পাট � ৫: িপিভিস ই�ুেলেটড এ�েটনিসবল লীডস 
পাট � ৬: �মথডস অব �ট� 

 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-১):২০০০ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-২):২০০১ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-৩):২০০১ (১ম িরিভশন) 
অ�ােম�েম� ১:২০০৯ 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-৪):২০০১ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-৫):২০০১ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-৬):২০০১ (১ম িরিভশন) 

১৫৯। িপিভিস ই�ুেলেটড ক�াবলস (নন-আরমার �ড) ফর ইেলকি�ক পাওয়ার এ� লাই�ং িবিডএস ৯০০:২০১০ (২য় িরিভশন) 
১৬০। ওয়�াইি�ং ওয়�ারস   

পাট � ১: এনােমলড রাউ� কপার ওয়�াইি�ং ওয়�ারস 
পাট � ২: এনােমলড �রক�াং�লার কপার ওয়�াইি�ং ওয়�ারস 
পাট � ৩: এনােমলড রাউ� অ�া�িমিনয়াম ওয়�াইি�ং ওয়�ারস 
পাট � ৪: এনােমলড �রক�াং�লার অ�া�িমিনয়াম ওয়�াইি�ং ওয়�ারস 
পাট � ৫: �ট� �মথডস 

 
িবিডএস ১০৩৪ (পাট �-১):২০০৬ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ১০৩৪ (পাট �-২):২০০৬   (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ১০৩৪ (পাট �-৩):২০০৬ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ১০৩৪ (পাট �-৪):২০০৬ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ১০৩৪ (পাট �-৫):২০০৬ (১ম িরিভশন) 

১৬১। �বয়ার অ�া�িমিনয়াম এ� অ�া�িমিনয়াম অ�ালয় ক�া�রস ফর ওভারেহড পাওয়ার �া�িমশন   
অ�া�িমিনয়াম ক�া�রস ি�ল ির-ইনেফারস �ড (এিসএসআর) ফর ওভারেহড পাওয়ার �া�িমশন 

িবিডএস ১০৩৬:২০০৬ 
 
িবিডএস ১০৩৭:২০০৩ (১ম িরিভশন) 
 

১৬২। ি�-�ফজ ইনডাকশন মটরস িবিডএস ১১৩৯:১৯৮৬ (অ�ােম�েম� ১:২০০৬) 
১৬৩। ইেল�িনক টাইপ ফ�ান �র�েলটরস িবিডএস ১৩২৩:১৯৯১ (অ�ােম�েম� ১:২০০৬) 
১৬৪। কাট আউট �ইচ (�মইন �ইচ) িবিডএস ১৩৯৫:১৯৯৩ (িরএাফাম �: ২০০৫) 
১৬৫। �পারেসিলন ই�ুেলটর ফর ওভারেহড পাওয়ার লাইনস উইথ এ নিমনাল �ভাে�জ আপ � এ� 

ইন�িডং ১০০০ �ভা�  
িবিডএস ১৫৪৩:২০০৬ (১ম িরিভশন) 

১৬৬। �সলফ �ালাে�ড �া�স ফর �জনােরল লাই�ং সািভ�েসস পারফরেম� িরেকায়ারেম�স িবিডএস ১৭৩৪:২০০৩ 
১৬৭। এনািজ� ইিফিসেয়ি� �র�ং ফর �স�-�ালাে�ড �া�� এ�া� মিডউলার টাইপ কম�া� 

��ারেস� �া�স 
িবিডএস ১৭৬১:২০১৩ (১ম িরিভশন) 

১৬৮। ডাবল-ক�াপড �েরােস� �া�স - পারফরেম� ��িসিফেকশনস িবিডএস আইইিস ৬০০৮১:২০০৬ 
১৬৯। �াইমাির �াটািরজ    
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পাট � ১: �জনােরল 
পাট � ২: িফিজক�াল এ� ইেলকি�ক�াল ��িসিফেকশনস 
পাট � ৩: ওয়াচ �াটািরজ 
পাট � ৪:  �সইফ� অব িলিথয়াম �াটািরজ 
পাট � ৫: �সইফ� অব �াটািরজ উইথ অ�া�য়াস ইেলকে�ালাইট 

িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট �-১):২০০৫ 
িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট �-২):২০০৫ 
িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট �-৩):২০০৫ 
িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট �-৪):২০০৫ 
িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট �-৫):২০০৫ 

১৭০। ইেলকি�ক আয়রণস ফর হাউজেহা� অর িসিমলার ইউজ   �মথডস ফর �মজািরং পারফরেম�  িবিডএস আইইিস ৬০৩১১:২০১৮ 
১৭১। ই�ুেলটরস ফর ওভারেহড লাইনস উইথ এ নিমনাল �ভাে�জ অ�াবাভ ১০০০ �ভা�   পাট � ১: 

িসরািমক অর �াস ই�ুেলটর ইউিনটস ফর এিস িসে�মস - �ডিফিনশনস, �ট� �মথডস এ� 
অ�াকেস��া� �াইেটিরয়া 
পাট � ২: ই�ুেলটর ি�ংস এ� ই�ুেলটর �সটস ফর এিস িসে�মস - �ডিফিনশনস, �ট� �মথডস 
এ� অ�াকেস��া� �াইেটিরয়া 

 
িবিডএস আইইিস ৬০৩৮৩-১:২০০৬ 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৩৮৩-২:২০০৬ 

১৭২। পাওয়ার ক�াবলস উইথ এ��ুেডড ই�ুেলশন এ� �দয়ার এে�সিরজ ফর �রেটড �ভাে�েজস �ম 
১ �কিভ আপ � ৩০ �কিভ   
পাট � ১: ক�াবলস ফর �রেটড �ভাে�েজস অব ১ �কিভ এ� ৩ �কিভ 
পাট � ২: ক�াবলস ফর �রেটড �ভাে�েজস �ম ৬ �কিভ আপ � ৩০ �কিভ 
পাট � ৪: �ট� িরেকায়ারেম�স অন এে�সিরজ ফর ক�াবলস উইথ �রেটড �ভাে�েজস �ম ৬ 
�কিভ আপ � ৩০ �কিভ  

 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৫০২ (পাট �-১):২০১৮ 
িবিডএস আইইিস ৬০৫০২ (পাট �-২):২০১৮ 
িবিডএস আইইিস ৬০৫০২ (পাট �-৪):২০১৮ 

১৭৩। �ইেচস ফর হাউজেহা� এ� িসিমলার িফ�ড ইেলকি�ক�াল ই�টেলশনস    
পাট � ১: �জনােরল িরেকায়�ারেম�স 

িবিডএস আইইিস ৬০৬৬৯-১:২০১৮ 

১৭৪। �াগস এ� সেকট-আউটেলটস ফর হাউজেহা� এ� িসিমলার পারপােজজ   
পাট � ১: �জনােরল িরেকায়ারেম�স 
পাট � ২-১: পা� ��লার িরেকায়ারেম�� ফর িফউজড �াগস 
পাট � ২-২: পা� ��লার িরেকায়ারেম�স ফর সেকট-আউটেলটস ফর অ�া�ােয়ে�স 
পাট � ২-৩: পা� ��লার িরেকায়ারেম�� ফর �ইচড সেকট-আউটেলটস উইদাউট ই�ারলক ফর 
িফ�ড ই�টেলশনস 
পাট � ২-৪: পা� ��লার িরেকায়ারেম�স ফর �াগস এ� সেকট-আউটেলটস ফর এসইএলিভ 
পাট � ২-৫: পা� ��লার িরেকায়ারেম�স ফর আ�াডা�রস 
পাট � ২-৬: পা� ��লার িরেকায়ারেম�স ফর �ইচড সেকট-আউটেলটস উইথ ই�ারলক ফর িফ�ড 
ইেলকি�ক�াল ই�টেলশনস 
পাট � ২-৭: পা� ��লার িরেকায়ারেম�স ফর কড � এ�েটনশন �সটস 

 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-১:২০১৬ 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-২-১:২০১৬ িবিডএস আইইিস 
৬০৮৮৪-২-২:২০১৬ 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-২-৩:২০১৬ 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-২-৪:২০১৬ 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-২-৫:২০১৬ িবিডএস আইইিস 
৬০৮৮৪-২-৬:২০১৬ 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-২-৭:২০১৬ 

১৭৫। �ালা� ফর �উ�লার �লেরােস� �া�স - পারফরেম� িরেকায়�ারেম�স িবিডএস আইইিস ৬০৯২১:২০০৫ 
১৭৬। ইেল�িনক �ালা� ফর �উ�লার ��ােরােস� �া�স পারফরেম� িরেকায়ারেম� িবিডএস আইইিস ৬০৯২৯:২০০৫ 
১৭৭। ইেলকি�িস� িমটািরং ই�ইপেম� (এ.িস.)  পা� ��লার িরেকায়�ারেম�স   পাট � ১১: 

ইেলে�ােমকািনক�াল িমটারস ফর অ�াক�ভ এনািজ� (�ােসস ০.৫, ১ এ� ২) 
িবিডএস আইইিস ৬২০৫৩-১১:২০১৩ 

১৭৮। সািক�ট ��কার ফর হাউজেহা� এ� িসিমলার ই�টেলশনস িবিডএস আইইিস ৬০৮৯৮-১:২০১৬ 
১৭৯। ইেলি�িস� িমটািরং- �প�া� িসে�ম িবিডএস আইইিস ৬২০৫৫-৩১:২০১৭ 
১৮০। ইেলকি�িস� িমটািরং ই�েয়পেম� (এিস) ─ পা� ��লার িরেকায়ারেম�� পাট � ২১: স�া�ক 

িমটার� ফর এি�ভ এনািজ� (�াস ১ এ�া� �াস ২) 

িবিডএস আইইিস ৬২০৫৩-২১:২০১৩ 

১৮১। �স�-�ালাে�ড এলইিড �া�স ফর �জনােরল লাই�ং সািভ �েসস উইথ সা�াই �ভাে�জ>৫০V 
─ পারফেম �� িরেকায়ারেম�স 

িবিডএস আইইিস ৬২৬১২:২০১৫ 
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List of Imported 54 Products brought under mandatory 
certification before Customs clearance 

A. Food Products (23 Items): 
Sl.No.  Name of the products  Standards NO.  

1 Milk Powders and Cream Powder BDS CAC 207: 2008  
Amend- 1;2009 

2 Fruit Cordial BDS 508:2006 (2nd Revision) 

3 Biscuit BDS 383:2001 (2nd Revision) 

4 Sauce (Fruit & Vegetable) BDS 512:2007 (1st Revision) 

5 Lozenges BDS 490:2014 (3rd Revision) 

6 Tomato Ketchup BDS 530:2002 (2nd Revision) 

7 Jams (Fruit Preserves) Jelly and Marnakade BDS CAC: 296:2014 

8 Carbonated Beverages BDS 1123:2013 (3rd Revision) 

9 Infant Formula and Formulas for Special Medical purposes 
intended for Infants 

BDS CAC-72: 2008 

10 Fortified Soybean Oil BDS 1769:2014 (1st Revision) 

11 Soft Drink Powder BDS 1586:2007 (1st Revision) 

12 Sugar  BDS CAC 212:2006 

13 Instant Noodles BDS 1552:2015 (2nd Revision) 

14 Fruit or vegetable Juice BDS 513:2013 (3rd  Revision) 

15 Edible Sun Flower Oil BDS 1773: 2016 (1st Revision) 

16 Chips/Crackers BDS 1556:2017 (1st Revision) 

17 Toffees BDS 1000:2001 (1st Revision) 

18 Honey BDS CAC 12:2007 

19 Processed Cereal based Foods for Infants and young children BDS CAC 074: 2007 

20 Dextrose monohydrate. BDS CAC 8:2007 

21 Liquid Glucose (Glucose syrup) BDS CAC 9:2006 

22 Mosquito coil BDS 1089 :2007 (2nd Revision) 

23 Black tea definetion and basic requiremetnts 
 

BDS ISO 3720:2008 

B. Chemical Products (14 items): 
Sl. No  Name of the products  Standards NO.  

24 Coconut Oil BDS 99:2007 (2st Revision) 

25 Skin Creams BDS 1382: 2015 (2st Revision) 

26 Tooth Paste BDS 1216: 2012 (2st Revision) 

27 Skin Powder BDS 1337:2015 (1st Revision) 

28 Shampoo surfactant  based BDS 1269: 2014 (2nd  Revision) 

29 Lipstick BDS 1424:1993, Amend 1,2 :2006 

30 Toilet Soap BDS 13:2006, (3rd  Revision) 
Amend 1: 2008 

31 After Shave Lotion BDS 1524:2006 (1st Revision) 

32 Ceramic Tableware BDS 485:2000 (2nd  Revision)  
Amend 1,2,3:2006 
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33 H a i r  o i l  BDS 1339:1991 Amend 1:2006 

34 Writing and Printing Papers BDS 405:2012 (2nd  Revision) 

35 Newsprint BDS 845:2012 (2nd Revision) 

36 Pencil BDS 330:1993 (1st  Revision) 
Amend 1:2006 

37 Ball point pens BDS 1384:2002 (1st  Revision) 

C. Textile Product (2) Items 
Sl. No  Name of the products  Standards NO.  

38 Polyester Blend Suiting BDS 1175:2011 (2nd  Revision) 

39 Polyester Blend Shirting (Market Varieties)  BDS 1148:2011(2nd  Revision) 

D.  Electrical & Electronic Products (09) Items 
Sl. No  Name of the products  Standards NO.  

40 
 
 
 
 

 

Primary Batteries: 
   a) Part-1 General BDS IEC 60086 (Part-1):2005 
   b) Part-2 Physical and Electrical Specification BDS IEC 60086 (Part-2):2005 
   c) Part-3 Watch Battery BDS IEC 60086 (Part-3):2005 
   d) Part -4 Safety of Lithium batteries BDS IEC 60086 (Part-4):2005 

   e) Part-5 Safety of Batteries with Aqueous Electrolyte  BDS IEC 60086 (Part-5):2005 
41 Performance & Construction of Electric circulating Fans & 

Regulators (Ceiling & Deck head fans, pedestal fans & table/cabin 
fans with in-built  regulators) 

BDS 818:1998 (1st  Revision) 
Amend 1: 2006 

42 Switches for household and similar fixed electrical installation 
Part 1- General requirements 

BDS  IEC 60669-1:2007     

43 Double- capped Fluorescent Lamps performance Requirements BDS IEC 60081 :2006 

44 Ballast for Fluorescent  Lamps Performance Requirements  BDS IEC 60921:2005 

45 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes–  
Part1:General requirements 
 

Part 2-1: Particular requirements for fused plugs  
 

Part 2-2: Particular requirements for socket-outlets for appliances 
 

Part 2-3: Particular requirements for switched socket-outlets 
without interlock for fixed installations 
 

Part 2-4: Particular requirements for Plugs and for SELV 
 

Part 2-5: Particular requirements for adaptors 
 

Part 2-6: Particular requirements for switched socket-outlets 
without interlock for fixed installation 
 

Part 2-7: Particular requirements for cord extension se 

 

 

BDS IEC 60884 (Part 1):2016 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-1):2016 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-2):2016 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-3):2016 
 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-4):2016 
 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-5):2016 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-6):2016 
 

 

BDS IEC 60884 (Part 2-7):2016 
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46 Electronic Type Fan Regulators BDS 1323:1991, Amend 1: 2006 

47 Self-Ballasted Lamps for General Lighting Services- Performance 
Requirements  

BDS 1734:2003  

48 Lead acid starter batteries 
a) Part-1 General requirements and methods of test 
b) Part - 2  Dimensions batteries and dimension and 

marking of terminal  
c) Part 3 Dimensions of batteries for heavy commercial 

vehicles  

 

 
BDS 206 Part-1:2002 
 
BDS 206 Part 2:2002 
 
BDS 206 Part 3:2002 

E. Engineering Products (06) Items 
Sl. No  Name of the products  Standards NO.  

49 Safety razor blades BDS 219:2002 

50 Portable fire extinguisher BDS 825:1991 (1st  Revision) 
Reaffirmed 2007 

51 Sanitary ware appliances BDS 1162:2014 (3rd Revision) 

52 G P Sheet (with  Corrugation) BDS 1122:1987 Reaffirmed 2007 

53 Ceramic Tiles- definitions, Classifications characteristics & 
marking 

BDS ISO 13006: 2015 

54 Cement -Part :1 Composition, Specifications and Conformity 
criteria for common Cement 

BDS EN 197-1:2003 
Reaffirmed 2010 

------------ 
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ফরম-১ 

[�িবধান ৯ (১) ���] 
��া�াড � িচ� �বহােরর উে�ে� লাইেসে�র জ� আেবদন 

�াপক 
মহা-পিরচালক  
বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা 
ঢাকা-১২০৮। 
 
১। আিম/ আমরা (�ি� বা �িত�ােনর �ণ � নাম)................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................
. 
�কানায় �বসারত রিহয়ািছ এবং আিম/আমরা িন�বিণ �ত বাংলােদশ ��া�াড � এর সিহত সাম���ণ � ��/ �ি�য়ার ��ে� ‘��া�াড � িচ�’ �বহার কিরবার 
জ� বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন অ�ােদশ, আইন-২০১৮ (২০১৮ সােলর ৬৭ নং আইন) অ�যায়ী এক� লাইেস� �দােনর জ� আেবদন 
কিরেতিছ : 
 

ক)     *��                                                                                 সংি�� বাংলােদশ ��া�াড � 
         �কার                                                                                        ন�র (স�হ) : 
         আকার 
         ��ড 
 
খ)    *��ণী বা ��ািদ                                                                          লাইেস� নং ও �ময়াদ 
        �কার                                                                                         (�েযাজ� হইেল) : 
        আকার 
        ��ড 
 
গ)     *�ি�য়া 
২।  কারখানার নাম ও �কানা (যিদ ১ হইেত িভ� হয়) : 
................................................................................................................................................ 
৩।  উে�িখত ��ািদ/ �ি�য়ার জ� উৎপাদেনর পিরমাণ ও র�ানীর পিরমাণ এবং আমার/ আমােদর সেব �া�ম �ানমেত উহার ��: 

বৎসর উৎপাদন ইউিনট �� 
ক) িবগত বৎসর 
....................  হইেত ............................. 
 
খ) চলিত বৎসর    
.........................হইেত  ......................... 

   

বৎসর র�ানী ইউিনট �� 
ক) িবগত বৎসর 
....................  হইেত ............................. 
 
খ) চলিত বৎসর   
............................ হইেত  ..................... 

   

  *এক� আেবদন পে� (ক), (খ) ও (গ) এ অ�� �� আইেটম িতন�র মে� মা� এক�র জ� আেবদন করা যাইেব। অপর �ই� কা�য়া িদেত হইেব।   
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(��া নং-২) 
 
৪। সংি�� বাংলােদশ ��া�াড � (স�হ) এর সিহত উে�িখত �� �ি�য়ার সাম�� িনি�ত কিরবার উে�ে�- 
আিম/আমরা আেবদনপে�র সিহত সংল� িববরণ-এ বিণ �ত পিরদশ �ন ও �টি�ং এর তফিসল �বহার কিরেতিছ/�বহার কিরবার ��াব কিরেতিছ। িনয়িমত 
�রকড �স�হ বা অ��প সকল পিরদশ �ন িববরেণ িব�ািরতভােব �দ� ফরেম রাখা হয়/রাখা হেব। 
আিম/আমরা সমেয়-সমেয় আপনার �ারা িবিনেদ �িশত হইেত পাের এমন নীিতর সিহত সংগিত র�া কিরয়া আমার/আমােদর পিরদশ �ন ও �টি�ং কম ��চী 
আংিশক পিরবত�ন, সংেশাধন বা পিরবত�েনর �িত�িত �দান কিরেতিছ। 
আমার/আমােদর বত�মােন পিরদশ �ন ও �টি�ং এর �কান কম ��চী চা� নাই, িক� আমরা ই���উশন ক��ক যাহা �পািরশ করা হইেব তদ��প কম ��চী  চা� 
কিরবার �িত�িত �দান কিরেতিছ। 
৫। ই���উশন যিদ �কান �াথিমক পিরদশ �ন বা তদ� কিরেত চােহ তেব আিম/ আমরা ই���উশনেক আমােদর সা�মত সকল �ি��� �েযাগ-�িবধা 
�দান কিরেত স�ত আিছ এবং আিম/ আমরা ই���উশন যখন ও �যইভােব কিরেত বিলেব �সইভােব  �টি�ং এর চাজ�সহ উপির উ� পিরদশ �ন বা তদে�র 
সকল �য়ভার পিরেশাধ কিরেত স�ত আিছ। 
৬। লাইেস� �দ� হইেল উহা যতিদন �বহারেযা� থািকবার সময়কাল পয �� আিম/আমরা এত�ারা লাইেসে�র সকল শত� এবং উপিরউ� অ�ােদেশ 
িনেদ �িশত �িবিধমালা মািনয়া চিলবার �িত�িত �দান কিরেতিছ। যিদ লাইেস� িবলি�ত বা বািতল হইয়া যায়, তাহা হইেল আিম/আমরা এই �িত�িতও �দান 
কিরেতিছ �য, লাইেস� এর আওতাধীন �য �কান �ে�র উপর ��া�াড �স িচ� �বহার অিবলে� ব� করা হইেব এবং সংি�� সকল িব�াপন সাম�ী �ত�াহার 
করা হইেব এবং উপিরউ� �িবিধমালার িবধানস�হ অ�সরেণর জ� �েয়াজনীয় অ�া� �ব�া �হণ করা হইেব। 
 
তািরখ : 
�া�র : 
আেবদনকারীর নাম : 
িপতার নাম : 
পদ নাম  : 
সািকন : 
থানা: 
িজলা:   
�টিলেফান ন�র (যিদ থােক): 
 
 
 
                                                                                                                     এর পে� 
                                                                                                                 (�িতিনিধর নাম) 
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তফিসল-১০ 
ফরম-ক 

 

�মাড়কজাতকারীর িনব�েনর জ� আেবদন 
[িবিধ ৩২ ���] 

বরাবর 
পিরচালক (�মে�ালজী) 
বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন (িবএস�আই) 
১১৬-ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা 
ঢাকা-১২০৮। 
 

১। আিম/আমরা (�িত�ােনর �ণ � নাম) 
............................................................................................................................................................................ 
..........................................................�কানায় �বসায়রত আিছ। ‘‘ওজন ও পিরমাপ মানদ� আইন, ২০১৮’’ এর �সকশন ৫৬ এ 
�দ� �মতাবেল সরকার ক��ক জারী�ত বাংলােদশ ��া�াড � ওজন এবং পিরমাপ (প� সাম�ী �মাড়কজাতকরণ) িবিধমালা, ২০০৭ অ�যায়ী 
পে�র �মাড়কজাতকরেণর উে�ে� আিম �মাড়কজাতকারী িহসােব িনব�েনর/িনব�ন নবায়েনর জ� আেবদন কিরেতিছ : 
 

ক) আেবদনকারীর নামঃ   
খ) �কানাঃ  �াম/মহ�া       : 

   রা�া/�ক/�স�র : 

   থানা             : 

   ডাকঘর          : 

   �জলা            : 

   �পা�েকাড     : 
গ) �টিলেফান ন�র (যিদ থােক) ◌ঃ   
ঘ) �মাবাইল ন�রঃ   
ঙ) জাতীয় পিরচয়প� ন�রঃ   
চ) �আইএন ন�রঃ   
ছ) ��ড লাইেস� ন�রঃ   
জ) আেবদনকারী �িত�ান ক��ক এক বা একািধক প� 

�মাড়কজাত করার �ােনর �ণ � �কানাঃ 
  

ঝ) আেবদনকারী �িত�ান ক��ক �মাড়কজাত�ত পে�র নামঃ   
ঞ) �মাড়েক ধারণ�ত প�সাম�ীর ওজন, পিরমাপ ও সং�ার 

িববরণঃ 
  

ট) �মাড়কজাতকারী �িত�ােনর নাম ও �কানাঃ   
 

২। আমার/আমােদর অ��েল িনব�ন �দান করা হইেল উহা �াি�র সময়কাল হইেত আিম/আমরা িনব�েনর সকল শত� এতদসং�া� বাংলােদশ 
��া�াড � ওজন এবং পিরমাপ (প� সাম�ী �মাড়কজাতকরণ) িবিধমালা, ২০০৭ মািনয়া চিলব। 
তািরখ:  

�া�র 
এর পে� 

(আেবদনকারী �িত�ােনর নাম) 
 

 
িবঃ �ঃ-আেবদনপে�র সােথ �মাড়েকর ৫� ন�না সং�� কিরেত হইেব, যাহােত িন�বিণ �ত ত� থািকেত হইেব, যথা:- 
১।  �মাড়কজাত পে�র সাধারণ বা ��ণীগত নাম: 
২।  পে�র উৎপাদন ও �মাড়কজাতকরেণর তািরখ  (�েযাজ� ��ে�): 
৩।  পে�র �ময়াদ উ��েণর তািরখ: 
৪।  �মাড়কজাত পে�র �চরা �� (�েযাজ� ��ে�): 
৫। �মাড়কজাত পে�র আ�িত ও ��িতর িববরণ (তেব �য ��ে� �মাড়কজাত পে�র এেকক�র আ�িত ও ��িত িভ� িভ� �সে�ে�   

�িত�র আ�িত ও ��িত): 


