বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্স eন্ড েটিস্টং iনিস্টিটuশন
িশল্প ম ণালয়
মান ভবন, 227/ক, েতজগ o িশল্প eলাকা, ঢাকা-2319।
Website: www.bsti.gov.bd

েসবা দান িত িত (Citizens’s Charter)


2. িভশন o িমশন

িভশন: মান ণয়ন o বাস্তবায়ন eবং সিঠক oজন o পিরমাপ িনিশ্চতকরেণ যুেগাপেযাগী িতষ্ঠান িহেসেব গেড় েতালা।
িমশন: পণয্ o েসবার মান ণয়ন, বাস্তবায়ন eবং পেণয্র সিঠক oজন o পিরমাপ িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম আন্তজর্ািতক o আঞ্চিলক মানদেন্ড uন্নীতকরণ eবং েভাক্তা o aংশীজেনর সব্াথ র্ রক্ষা কের েদশীয় o
আন্তজর্ািতক বািণেজয্ সহায়তা দান।
3. িত ত েসবাসমূহ
3.2) নাগিরক েসবা
কর্ম.
নং
(2)
2।

েসবার নাম
(3)
িসeম লাiেসন্স
দান

েসবা দান পদ্ধিত

েয়াজনীয় কাগজপ eবং ািপ্তস্থান

(4)

(5)

2. আেবদনপ যাচাi;
3. কারখানা পিরদশর্ন, নমুনা িসলকরণ o নমুনা
জমাদানপ iসুয্;
4. পণয্ পরীক্ষণ o িরেপািটংর্
5. িরেপাট র্ সািব র্ক মূলয্ায়ন o চূড়ান্ত aনুেমাদন গর্হণ;
6. িবল iসুয্;
7. িসeম লাiেসন্স iসুয্।
িব: : aথ র্বছেরর িবেশষ সমেয় eকi পেণয্র আেবদেনর
সংখয্া বৃিদ্ধ েপেল পিরদশর্েনর সময়সীমা পিরবতর্ন হেত
পাের।

(ক) িনধ র্ািরত আেবদনপ ;
(খ) হালনাগাদ ে ড লাiেসেন্সর ফেটাকিপ;
(গ) ে ড মাকর্ েরিজে শন eর ফেটাকিপ;
(ঘ) ভয্াট (VAT)/িটন (TIN)/হালনাগাদ আয়কর িরটান র্
দািখেলর মানপে র ফেটাকিপ।
(ঙ) হালনাগাদ ি িমেসস লাiেসেন্সর ফেটাকিপ (খাদয্
পেণয্র েক্ষে )
(চ) পেণয্র বয্বহৃত েমাড়ক/েলেবেল সকল তথয্ বাংলা
ভাষায় দানসহ িনম্নবিণ র্ত তথয্ািদ uেল্লখ থাকেত
হেব:

(2) পেণয্র নাম o ান্ড;
(3) েগর্ড/টাiপ/সাiজ/েভােল্টজ ( েযাজয্ েক্ষে );
(4) oজন/পিরমাণ/পিরমাপ;
(5) েকাড/বয্াচ নমব্র;
(6) পেণয্র uপাদানসমূহ;
(7) uৎপাদন/েমাড়কজাতকরণ eর তািরখ;
(8) েময়াদ uত্ত েণ র্র তািরখ;
(9) মূল uৎপাদনকারী/েমাড়কজাতকারী িতষ্ঠােনর নাম o িঠকানা
(৯) সেব র্াচ্চ খুচরা িবকর্য় মূলয্;

1

েসবামূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত
(6)
(ক) আেবদন িফ- টাকা 2111.11
(খ) লাiেসন্স িফ- ফল জাতীয়
পেণয্র েক্ষে বাৎসিরক uৎপাদন
মূেলয্র (eক্স ফয্াক্টির াiস) uপর
টাকা 1.18 % হাের (বািষ র্ক
সব র্িনম্ন টাকা 2,611.11 eবং
বািষ র্ক সেব র্াচ্চ টাকা
41,11,111.11)। aনয্ানয্ পেণয্র
েক্ষে বাৎসিরক uৎপাদন মূলয্
(eক্স ফয্াক্টির াiস) eর uপর
টাকা 1.21 % হাের (বািষ র্ক
সব র্িনম্ন টাকা 4,611.11 eবং
বািষ র্ক সেব র্াচ্চ টাকা
46,11,111.11)
আiেটম িভিত্তক িফ
সারণী-2

েসবা দােনর
সময়সীমা
(7)
পরীক্ষণ সময়
বয্তীত আেবদনপ
ািপ্তর পর
পিরদশর্ন, পরীক্ষণ
িতেবদন ািপ্তর
পর aনুেমাদন
গর্হণ, িবল দান o
িবল দােনর পর
ছাড়প দান
23 (বােরা)
কায র্িদবস

দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্া
(পদিব, েফান o iেমiল)
(8)
ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi
ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

কর্ম.
নং
(2)

েসবার নাম

েসবা দান পদ্ধিত

(3)

(4)

েয়াজনীয় কাগজপ eবং ািপ্তস্থান
(5)

েসবামূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত
(6)

েসবা দােনর
সময়সীমা
(7)

দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্া
(পদিব, েফান o iেমiল)
(8)

পরীক্ষণ সময়
বয্তীত আেবদনপ
ািপ্তর পর
পিরদশর্ন, পরীক্ষণ
িতেবদন ািপ্তর
পর aনুেমাদন
গর্হণ, িবল দান o
িবল দােনর পর
ছাড়প দান
23 (বােরা)
কায র্িদবস

ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi
ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

(21) সংিশ্লষ্ট িবিডeস নমব্রসহ গুণগত মানিচহ্ন (Standard
Mark)।

িসeম লাiেসন্স
নবায়ন

2. আেবদনপ গর্হেণর পর যাচাiকরণ;
3. কারখানা পিরদশর্ন, নমুনা িসলকরণ o নমুনা
জমাদানপ iসুয্করণ;
4. পণয্ পরীক্ষণ o িরেপািটংর্
5. িরেপাট র্ সািব র্ক মূলয্ায়ন o চূড়ান্ত aনুেমাদন গর্হণ;
6. িবল iসুয্করণ;
7. িসeম লাiেসন্স iসুয্করণ।
িব: : aথ র্বছেরর িবেশষ সমেয় eকi পেণয্র আেবদেনর
সংখয্া বৃিদ্ধ েপেল পিরদশর্েনর সময়সীমা পিরবতর্ন হেত
পাের।

(িব. . পণয্েভেদ েয়াজনীয় কাগজপে র িভন্নতা থাকেত
পাের)।
আেবদনপ িবeসিটআi oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার eবং
িবeসিটআi’র oেয়বসাiেট (www.bsti.gov.bd)
পাoয়া যায়।
(ক) িনধ র্ািরত আেবদনপ ;
(খ) হালনাগাদ ে ড লাiেসেন্সর ফেটাকিপ;
(গ) ে ড মাকর্ েরিজে শন eর ফেটাকিপ;
(ঘ) ভয্াট (VAT)/িটন (TIN)/হালনাগাদ আয়কর িরটান র্
দািখেলর মানপে র ফেটাকিপ।
(ঙ) হালনাগাদ ি িমেসস লাiেসেন্সর ফেটাকিপ (খাদয্
পেণয্র েক্ষে );
(চ) পেণয্র বয্বহৃত েমাড়ক/েলেবেল সকল তথয্ বাংলা
ভাষায় দানসহ িনম্নবিণ র্ত তথয্ািদ uেল্লখ থাকেত হেব:

(2) পেণয্র নাম o ান্ড;
(3) েগর্ড/টাiপ/সাiজ/েভােল্টজ ( েযাজয্ েক্ষে );
(4) oজন/পিরমাণ/পিরমাপ;
(5) েকাড/বয্াচ নমব্র;
(6) পেণয্র uপাদানসমূহ;
(7) uৎপাদন/েমাড়কজাতকরেণর তািরখ;
(8) েময়াদ uত্ত েণ র্র তািরখ;
(9) মূল uৎপাদনকারী/েমাড়কজাতকারী িতষ্ঠােনর নাম o িঠকানা
(৯) সেব র্াচ্চ খুচরা িবকর্য় মূলয্;
(21) সংিশ্লষ্ট িবিডeস নমব্রসহ গুণগত মানিচহ্ন (Standard Mark)।

(িব. . পণয্েভেদ েয়াজনীয় কাগজপে র িভন্নতা থাকেত
পাের)।
আেবদনপ িবeসিটআi oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার eবং
িবeসিটআi’র oেয়বসাiেট (www.bsti.gov.bd) পাoয়া
যায়।

2

পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।
(ক) আেবদন িফ- টাকা 2,111.11
(খ) লাiেসন্স িফ- ফল জাতীয়
পেণয্র েক্ষে বাৎসিরক uৎপাদন
মূেলয্র (eক্স ফয্াক্টির াiস) uপর
টাকা 1.18 % হাের (বািষ র্ক
সব র্িনম্ন টাকা 2,611.11 eবং
বািষ র্ক সেব র্াচ্চ টাকা
41,11,111.11)। aনয্ানয্ পেণয্র
েক্ষে বাৎসিরক uৎপাদন মূলয্
(eক্স ফয্াক্টির াiস) eর uপর
টাকা 1.21 % হাের (বািষ র্ক
সব র্িনম্ন টাকা 4,611.11 eবং
বািষ র্ক সেব র্াচ্চ টাকা
46,11,111.11)
আiেটম িভিত্তক িফ:
সারণী-2
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।

কর্ম.
নং
(2)
3।

েসবার নাম

েসবা দান পদ্ধিত

েয়াজনীয় কাগজপ eবং ািপ্তস্থান

(3)
আমদািনকৃত পেণয্র
ছাড়প দান

(4)
2. আেবদনপ গর্হেণর পর যাচাiপূব র্ক েগাডাuন/সংিশ্লষ্ট
বন্দেরর oয়য্ার হাuজ পিরদশর্ন;
3. েযৗথ সব্াক্ষের নমুনা িসলকরণ o নমুনা জমাদানপ iসুয্করণ;
র্
4. লয্াবেরটিরেত নমুনা পরীক্ষা o িরেপািটং;

(5)
িনেম্নাক্ত কাগজপ দািখল করেত হেব:
(ক) হালনাগাদ ে ড লাiেসন্স;
(খ) eলিস;
(গ) iনভেয়স;
(ঘ) িবল aব েলিডং (িবeল);
(ঙ) আiআরিস;
(চ) েতজিস্কর্য়তা পরীক্ষার সনদ (গুড়া দুধ/খাদয্ পেণয্র েক্ষে );
(ছ) িটন (TIN) সনেদর ফেটাকিপ।
(জ) কাস্টমস কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক কািয়ক পরীক্ষার িতেবদন।
(Examination Report)

5. িরেপাট র্ সািব র্ক মূলয্ায়ন o চূড়ান্ত aনুেমাদন গর্হণ;
6. িবল iসুয্করণ;
7. ছাড়প iসুয্করণ।

4।

5।

রসায়ন পরীক্ষণ
েসবা দান

িব: : aথর্বছেরর িবেশষ সমেয় eকi পেণয্র আেবদেনর
সংখয্া বৃিদ্ধ েপেল পিরদশর্েনর সময়সীমা পিরবতর্ন হেত
পাের।
2. oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের সংিশ্লষ্ট নমুনা গর্হণ;
3. নমুনা েকািডং;
4. সংিশ্লষ্ট লয্ােব পরীক্ষণ;
5. পরীক্ষণ িতেবদন দান।

েসবামূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত
(6)
পেণয্র আমদািন মূেলয্র uপর
সারণী-2 aনুযায়ী
িফ’ েযাজয্।
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।

েসবা দােনর
সময়সীমা
(7)
পরীক্ষণ সময়
বয্তীত আেবদনপ
ািপ্তর পর
পিরদশর্ন, পরীক্ষণ
িতেবদন ািপ্তর
পর aনুেমাদন
গর্হণ, িবল দান o
িবল দােনর পর
ছাড়প দান
6 (প চ) কায র্িদবস

দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্া
(পদিব, েফান o iেমiল)
(8)
ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi
ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

িবeসিটআi oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িতষ্ঠান কতৃর্ক
সংিশ্লষ্ট নমুনা জমা দােনর মাধয্েম রিশদ গর্হণ।

আiেটম িভিত্তক িফ:
সারণী-3
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।

25 (েচৗদ্দ)
কায র্িদবস
(সাধারণ) o
9 (আট) কায র্িদবস
(জরুির)

ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi, ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd
ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi
ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd
ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi
ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

পদাথ র্ পরীক্ষণ েসবা
দান

2. oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের সংিশ্লষ্ট নমুনা গর্হণ;
3. নমুনা েকািডং;
4. সংিশ্লষ্ট লয্ােব পরীক্ষণ;
5. পরীক্ষণ িতেবদন দান

িবeসিটআi oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িতষ্ঠান কতৃর্ক
সংিশ্লষ্ট নমুনা জমা দােনর মাধয্েম রিশদ গর্হণ।

আiেটম িভিত্তক িফ: সারণী-4
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।

25 (েচৗদ্দ)
কায র্িদবস

oজন o পিরমাপ
সংিশ্লষ্ট েসবা

য পািত েভিরিফেকশন eবং কয্ািলে শেনর aিধকাংশ
েক্ষে সরাসির িবeসিটআi oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের
জমাদান eবং েযাজয্ েক্ষে aনসাiট কয্ািলে শন েসবা
দান।

েভিরিফেকশন eবং কয্ািলে শেনর েক্ষে িনিদ র্ষ্ট ফরেমেট
আেবদন পে র সেঙ্গ য পািতর তািলকা জমাদান।
িনেম্নাক্ত কাগজপ দািখল করেত হেব:
(ক) হালনাগাদ ে ড লাiেসন্স;
(খ) eলিস;
(গ) ে াফরমা/কমািশর্য়াল iনভেয়স;
(ঘ) িবল aব েলিডং (িবeল) ( েযাজয্ েক্ষে );
(ঙ) আiআরিস;

েভিরিফেকশন eবং কয্ািলে শন
eর েক্ষে
আiেটম িভিত্তক িফ
সারণী-5
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।

েভিরিফেকশন
8 (সাত) কায র্িদবস
o
কয্ািলে শন
25 (েচৗদ্দ)
কায র্িদবস

ক) েভিরিফেকশন
o কয্ািলে শন

3

কর্ম.
নং
(2)

েসবার নাম

েসবা দান পদ্ধিত

েয়াজনীয় কাগজপ eবং ািপ্তস্থান

(3)
খ) আমদািনকৃত
oজন/oজনয ,
পিরমাপকয eবং
eতদসংকর্ান্ত
য াংেশর ছাড়প
দান

(4)
2. আেবদনপ যাচাi-বাছাi o গর্হণ;
3. িবল iসুয্করণ o িফ গর্হণ;
4. ছাড়প iসুয্করণ o িবeসিটআi’র সংিশ্লষ্ট aিফেসর
oেয়বসাiেট দান;
5. ছাড়করণ সােপেক্ষ েভিরিফেকশন o স্টয্ািম্পং

(5)
(চ) ভয্াট (VAT)/িটন (TIN)/হালনাগাদ আয়কর
িরটান র্
দািখেলর মানপে র ফেটাকিপ।
(ছ) আেবদনকারীর eনআiিড (NID) eর ফেটাকিপ;
(জ) aনয্ানয্ কাগজপ ািদ ( েযাজয্ েক্ষে )।

গ) eলিপিজ বটিলং
কায র্কর্ম সংকর্ান্ত
িনবন্ধন সনদ দান

2. আেবদন যাচাi-বাছাi o গর্হণ;
3. সেরজিমন eলিপিজ প্লান্ট পিরদশর্ন;
4. oজন o পিরমাপক য পািতর তািলকা স্তুতকরণ;
5. েভিরিফেকশন/কয্ািলে শন িফ গর্হণ;
6. েভিরিফেকশন/কয্ািলে শন েসবা দান;
7. িনবন্ধন িফ গর্হণ;
8. িনবন্ধন সনদ স্তুতকরণ o দান

(ঘ) েস্টােরজ টয্াংক
(Vertical &
Horizantal)/
লাiটােরজ/বাজর্/
আন্ডারগর্াuন্ড
েস্টােরজ টয্াংক
কয্ািলে শন

2. আেবদন যাচাi-বাছাi o গর্হণ;
3. িতষ্ঠান সেরজিমন পিরদশর্ন;
4. কয্ািলে শন িফ গর্হণ;
5. কয্ািলে শন েসবা দান;
র্
6. কয্ািলে শন সািটিফেকট
স্তুতকরণ o দান

(ঙ) uৎপাদনকারী/
েমরামতকারী/
কয্ািলে টর/
সরবরাহকারী সনদ
দান/নবায়ন

2. আেবদন যাচাi-বাছাi o গর্হণ;
3. িতষ্ঠান সেরজিমন পিরদশর্ন;
4. oজন o পিরমাপক য পািত তািলকা
স্তুতকরণ;
5. েভিরিফেকশন/কয্ািলে শন িফ গর্হণ;
6. েভিরিফেকশন/কয্ািলে শন েসবা
দান;
7. সনদপে র িফ গর্হণ;
8. সনদ স্তুতকরণ o দান।

(চ)
েমাড়কজাতকরণ
সনদ দান/নবায়ন:

2. আেবদনপ যাচাi-বাছাi o গর্হণ;
3. িতষ্ঠান সেরজিমন পিরদশর্ন;
4. পরীক্ষণ িফ গর্হণ;
5. িনবন্ধন িফ গর্হণ;

িনেম্নাক্ত কাগজপ দািখল করেত হেব:
(ক) হালনাগাদ ে ড লাiেসন্স;
(খ) ভয্াট (VAT)/িটন (TIN)/হালনাগাদ আয়কর িরটান র্
দািখেলর মানপে র ফেটাকিপ।
(গ) েভিরিফেকশন/কয্ািলে শন স্টয্াটাসসহ য পািতর তািলকা;
(ঘ) আেবদনকারীর eনআiিড (NID) eর ফেটাকিপ;
(ঙ) িবেস্ফারক aিধদপ্তেরর লাiেসন্স;
(চ) সংিশ্লষ্ট কাগজপ ািদ ( েযাজয্ েক্ষে )।
িনেম্নাক্ত কাগজপ দািখল করেত হেব:
(ক) হালনাগাদ ে ড লাiেসন্স;
(খ) ভয্াট (VAT)/িটন (TIN)/হালনাগাদ আয়কর িরটান র্
দািখেলর মানপে র ফেটাকিপ।
(গ) আেবদনকারীর eনআiিড (NID) eর
ফেটাকিপ;
(ঘ) aনয্ানয্ কাগজপ ািদ ( েযাজয্ েক্ষে )।
িনেম্নাক্ত কাগজপ দািখল করেত হেব:
(ক) হালনাগাদ ে ড লাiেসন্স;
(খ) ভয্াট (VAT)/িটন (TIN)/হালনাগাদ আয়কর িরটান র্
দািখেলর মানপে র ফেটাকিপ।
(গ) েভিরিফেকশন/কয্ািলে শন স্টয্াটাস-সহ
য পািতর তািলকা;
(ঘ) জনবেলর তািলকা;
(ঙ) আেবদনকারীর eনআiিড (NID) eর ফেটাকিপ;
(চ) aনয্ানয্ কাগজপ ািদ ( েযাজয্ েক্ষে )।
* পেণয্র েমাড়কজাতকরণ িনবন্ধন সনদ গর্হণ/নবায়েনর
জনয্ িনধ র্ািরত আেবদনপে র সােথ িনম্নবিণ র্ত
কাগজপ ািদ দািখল করেত হেব:
4

েসবামূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত
(6)
িবিধ েমাতােবক েযাজয্ িফ দান
করেত হেব (সারণী-5)

েসবা দােনর
সময়সীমা
(7)
8 (সাত) কায র্িদবস

দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্া
(পদিব, েফান o iেমiল)
(8)
ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi
ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

26 (পেনেরা)
কায র্িদবস

ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi
ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

26 (পেনেরা)
কায র্িদবস

ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi
ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

26 (পেনেরা)
কায র্িদবস

ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi
ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।
িবিধ েমাতােবক েযাজয্ িফ দান
করেত হেব (সারণী-5)
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।
িবিধ েমাতােবক েযাজয্ িফ দান
করেত হেব (সারণী-5)
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।
িবিধ েমাতােবক েযাজয্ িফ দান
করেত হেব (সারণী-5)
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।

িবিধ েমাতােবক েযাজয্ িফ দান
করেত হেব (সারণী-5)
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা

31 (িবশ)
কায র্িদবস

ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi
ঢাকা-2319।

কর্ম.
নং
(2)

েসবার নাম

েসবা দান পদ্ধিত

েয়াজনীয় কাগজপ eবং ািপ্তস্থান

(4)

(5)
(ক) হালনাগাদ ে ড লাiেসন্স-eর ফেটাকিপ;
(খ) ভয্াট (VAT)/িটন (TIN)/হালনাগাদ আয়কর িরটান র্
দািখেলর মানপে র ফেটাকিপ;
(গ) স্টয্ান্ডাড র্ েমাড়ক-16িট;
(ঘ) আেবদনকারীর eনআiিড (NID) eর ফেটাকিপ;
(ঙ) ে ড মাকর্ সংকর্ান্ত কাগজ ( েযাজয্ েক্ষে )
(চ) aনয্ানয্ কাগজপ ািদ ( েযাজয্ েক্ষে )।
েকায়ািলিট ময্ানুয়াল, িসিডuর ময্ানুয়াল, হালনাগাদ ে ড
লাiেসন্স, ভয্াট (VAT)/িটন (TIN), আয়কর িরটান র্
দািখেলর মানপ , েযাজয্ েক্ষে ফায়ার সািভর্েসর সনদ
eবং পিরেবশ aিধদপ্তেরর সনেদর ফেটাকিপ।

(3)
6. িনবন্ধন সনদ দান।

6।

ময্ােনজেমন্ট
িসেস্টমস
র্
সািটিফেকশন
(eমeসিস)
দান/নবায়ন

ক) আেবদনপ যাচাi-বাছাi;
খ) দুi ধােপ aিডট সম্পন্ন;
র্
গ) aিডট িরেপাট র্ ময্ােনজেমন্ট িসেস্টম সািটিফেকশন
কিমিটেত uপস্থাপন;
ঘ) কিমিটর িসদ্ধান্ত aনুযায়ী েযাজয্ িফ গর্হণ o সনদ
দান/নবায়ন ।

েসবামূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত
(6)
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।

সারণী-6
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।

েসবা দােনর
সময়সীমা
(7)

দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্া
(পদিব, েফান o iেমiল)
(8)
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

আেবদেনর তািরখ
েথেক সেব র্াচ্চ
৯6 (পঁচানবব্i)
কায র্িদবস

ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi, ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd
আেবদনপ o েয়াজনীয় ডকুেমন্ট
গর্হেণর জনয্: uপপিরচালক
(ডকুেমন্ট কে াল) eমeসিস uiং
joyshree_ma@yahoo.com

7।

8।

িব. ঃ

র্
হালাল সািটিফেকট
দান/নবায়ন

ক) আেবদনপ যাচাi-বাছাi;
খ) দুi ধােপ aিডট সম্পন্ন;
র্
গ) aিডট িরেপাট র্ হালাল সািটিফেকশন
কিমিটেত
uপস্থাপন;
ঘ) কিমিটর িসদ্ধান্ত aনুযায়ী েযাজয্ িফ গর্হণ o সনদ
দান/নবায়ন ।

ণীত বাংলােদশ
মান(িবিডeস)
িবকর্য়

oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টােরর সংিশ্লষ্ট কাuন্টােরর মাধয্েম
িনধ র্ািরত িসিডuল মূলয্ aনুযায়ী বাংলােদশ মান
(িবিডeস) িবকর্য় ।

হালনাগাদ ে ড লাiেসন্স, ি িমেসস লাiেসন্স (খাদয্পেণয্র জনয্),
পিরেবশ aিধদপ্তেরর সনদ ( েযাজয্ েক্ষে ), ভয্াট (VAT)/িটন
(TIN), আয়করিরটানর্ দািখেলর মানপ , ে ড মাকর্ েরিজে শন,
িবিসক েরিজে শন ( েযাজয্ েক্ষে ), তৃতীয় পেক্ষর কয্ািলে শন
র্
সািটিফেকট,
কারখানার েল-আuট, পণয্ uৎপাদন িকর্য়া/েফ্লা চাটর্সহ
aনয্ানয্ সনদ (েযমন: HACCP, HCP), েমিশনািরেজর তািলকা,
লয্াবেরটিরর য পািত eবং পরীক্ষণ সুিবধার িববরণ, হালাল েকায়ািলিট
ময্ানুয়াল/কে াল প্লান, পেণয্র েমাড়ক, পেণয্র uপকরেণর uৎস,
েযাজয্ েক্ষে aনয্ানয্ কাগজপ ।
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের েযাগােযাগ পূব র্ক চািহদা
জানােনা aথবা www.bstibds.com eর মাধয্েম
aনলাiন েথেক বাংলােদশ মান (িবিডeস) কর্য় করা যায়।

সারণী-7
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।

টাকা 611.11 েথেক 4111.11
পিরেশাধ পদ্ধিত: িবeসিটআi
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের িডিড বা
েপ-aড র্ার বা নগদ aেথ র্
পিরেশাধেযাগয্।

আেবদেনর তািরখ
েথেক সেব র্াচ্চ
৯6 (পঁচানবব্i)
কায র্িদবস

ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi, ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

সাধারণত:
তাৎক্ষিণক

ধান,
oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার
িবeসিটআi, ঢাকা-2319।
েফান: +99-1366141177
onestop@bsti.gov.bd

2। িফ eর সকল েক্ষে 26% ভয্াট েযাজয্ হেব।
3। িসeম লাiেসন্স দান/নবায়ন eর েক্ষে সংিশ্লষ্ট বাংলােদশ মান (িবিডeস) aনুযায়ী ৈবদুয্িতক বািত, িসেমন্ট, িসরািমক টাiলস, বয্াটািরসহ িকছু পেণয্র পরীক্ষণ সময় েবিশ হoয়ার কারেণ সনদ
দােন িনধ র্ািরত িসিডuল সমেয়র েচেয় েবিশ সময় েয়াজন হেব।
4। আমদািনকৃত পণয্ aগর্ািধকার িভিত্তেত ত পরীক্ষেণর মাধয্েম uিল্লিখত সমেয়র েচেয় কম সমেয়o ছাড়প দান করা হয়।
5। ণীত বাংলােদশ মান(িবিডeস) িবকর্েয়র েক্ষে aিধক সংখয্ক aমুি ত মান eকসােথ েয়াজন হেল সময় 2-3 কায র্িদবস েবিশ েয়াজন হেত পাের।
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6। িসলগালাকৃত নমুনা জমাদােনর েক্ষে aবয্শয্i িসলগালা aক্ষত থাকেত হেব। িসলগালািবহীন নমুনা oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের জমাদান করা যােব না।
3.3) দাপ্তিরক েসবা
কর্ম. নং

েসবার নাম

েসবা দান পদ্ধিত

েয়াজনীয় কাগজপ eবং ািপ্তস্থান

(2)
2।

(3)
িবভাগীয়/েজলা কায র্ালেয়র
েকায়াট র্ার িভিত্তক aথ র্ ছাড়

(4)
2. সংিশ্লষ্ট কায র্ালেয়র চািহদাপ গর্হণ;
3. চািহদা যাচাi-বাছাiকরণ o কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদন
গর্হণ।
4. aথ র্ ছােড়র প জাির।

(5)
ক) িলিখত আেবদন
খ) আয়-বয্েয়র বয্াংক িববরণী
গ) সব র্েশষ 4 মােসর বয্াংক িববরণী

2।

কমর্কতর্া-কমর্চারীেদর েকাস র্
িফ/ িশক্ষণ িফ iতয্ািদ

2. কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক েকােস র্র aনুেমাদন গর্হণ;
3. মঞ্জুির পে র মাধয্েম িফ দান।

ক) েকাস র্ দান িতষ্ঠােনর স্তাবপ ।
খ) কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক মেনানয়ন দানপ ।

েসবামূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত
(6)
িবনামূেলয্

েসবা দােনর
সময়সীমা
(7)
6 (প চ) কায র্িদবস

দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান o iেমiল)
(8)
সহকারী পিরচালক
(িহসাব o aভয্ন্তরীণ িনরীক্ষা) িবeসিটআi,
ঢাকা-2319।

িবনামূেলয্

6 (প চ) কায র্িদবস

uপপিরচালক ( শাসন)
িবeসিটআi, ঢাকা।
েফান: + 99-13 66141175
dda1@bsti.gov.bd

3.4) aভয্ন্তরীণ েসবা
কর্ম. নং
(2)
2।

েসবার নাম

েসবা দান পদ্ধিত

(3)

(4)
িনধ র্ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট হেত
আেবদন গর্হণ;
2. আেবদন পরীক্ষাকরণ;
3. কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদন গর্হণ;
4. মঞ্জুিরপ i-েমiল/ডােকেযােগ আেবদনকারীর
িনকট ে রণ।

েপনশন মঞ্জুির

1.

েয়াজনীয় কাগজপ eবং ািপ্তস্থান
(5)
2। সািভর্স বুক/চাকিরর িববরণী- 12 কিপ
3। িপআরeল গমেনর মঞ্জুিরপ - 12 কিপ
4। েশষ েবতনপ
5। েপনশন ফরম
6। সতয্ািয়ত ছিব- 15 কিপ
7। াপ্তবয্ েপনশন ৈবধ uত্তরািধকার
েঘাষণাপ -14 কিপ
8। নমুনা সব্াক্ষর o হােতর প চ আঙুেলর
ছাপ-14 কিপ
9। েপনশন মঞ্জুির আেদশ- 12 কিপ
ািপ্তস্থান: িবeসিটআi ধান কায র্ালয়, ঢাকা।
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েসবামূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত
(6)
িবনামূেলয্

েসবা দােনর সময়সীমা
(7)
26 (পেনর) কায র্িদবস

দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্া
(পদিব, েফান o iেমiল)
(8)
uপপিরচালক ( শাসন)
িবeসিটআi, ঢাকা।
েফান: + 99-13 66141175
dda1@bsti.gov.bd

কর্ম. নং

েসবার নাম

েসবা দান পদ্ধিত

েয়াজনীয় কাগজপ eবং ািপ্তস্থান

(2)

(3)
পািরবািরক েপনশন মঞ্জুির

(4)
2. িনধ র্ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট হেত আেবদন
গর্হণ
3. আেবদন পরীক্ষাকরণ
4. কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদন গর্হণ
5. মঞ্জুিরপ i-েমiল/ডােকেযােগ আেবদনকারীর
িনকট ে রণ।

(5)
2। সািভর্স বুক/চাকিরর িববরণী- 12 কিপ
3। িপআরeল গমেনর মঞ্জুিরপ - 12 কিপ
4। েশষ েবতনপ -12 কিপ
5। পািরবািরক েপনশন ফরম
6। সতয্ািয়ত ছিব- 15 কিপ
7। uত্তরািধকার সনদপ o ননময্ািরজ
র্
সািটিফেকট-14
কিপ
8। নমুনা সব্াক্ষর o হােতর প চ আঙুেলর
ছাপ-14 কিপ
9। aিভভাবক মেনানয়ন eবং aবসর ভাতা
o আনুেতািষক uেত্তালন করার জনয্
ক্ষমতা aপর্ন সনদ-14 কিপ
৯। িচিকৎসক/েপৗরসভা/ iuিনয়ন পিরষদ
েচয়য্ারময্ান/কাuিন্সলর কতৃর্ক দত্ত মৃতুয্
সনদপ -12 কিপ
21। েপনশন মঞ্জুির আেদশ-12 কিপ।
ািপ্তস্থান: িবeসিটআi, ঢাকা।

3।

ভিবষয্ তহিবল aিগর্ম

2. িনধ র্ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট হেত আেবদন
গর্হণ
3. আেবদন পরীক্ষাকরণ
4. কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদন গর্হণ
5. মঞ্জুিরপ i-েমiল/ডােকেযােগ আেবদনকারীর
িনকট ে রণ।

2. আেবদনপ ।
3. সব র্েশষ জমাকৃত aেথ র্র িস্লপ o
সহকারী পিরচালক (িহসাব o aভয্ন্তরীণ
িনরীক্ষা)-eর তয্য়ন
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েসবামূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত
(6)
িবনামূেলয্

েসবা দােনর সময়সীমা

িবনামূেলয্

6(প চ) কায র্িদবস

(7)
26 (পেনর) কায র্িদবস

দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্া
(পদিব, েফান o iেমiল)
(8)
uপপিরচালক ( শাসন)
িবeসিটআi, ঢাকা।
েফান: + 99-13 66141175
dda1@bsti.gov.bd

সহকারী পিরচালক
(িহসাব o aভয্ন্তরীণ িনরীক্ষা)
িবeসিটআi, ঢাকা-2319।

4।

বিহ বাংলােদশ ছুিট মঞ্জুিরর
আেবদন aগর্ায়ণ

2. িনধ র্ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট হেত আেবদন
গর্হণ
3. আেবদন িশল্প ম ণালেয় ে রণ।

5।

িলেয়ন মঞ্জুিরর আেবদন aগর্ায়ণ

2. সংিশ্লষ্ট কমর্কতর্া/কমর্চারী হেত িনধ র্ািরত ছেক আেবদন গর্হণ
3. আেবদন পরীক্ষাকরণ
4. আেবদন িশল্প ম ণালেয় ে রণ।

2. িনধ র্ািরত ছেক আেবদনপ ;
3. যথাযথ কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক দত্ত ছুিটর
াপয্তা সনদ।
আেবদন ািপ্তস্থান:
িবeসিটআi, ঢাকা।
2. িনেয়াগপ ;
3. যথাযথ কতৃর্পেক্ষর সুপািরশ;
4. মুচেলকা।
আেবদেনর ািপ্তস্থান: িবeসিটআi, ঢাকা।

িবনামূেলয্

8 (সাত)কায র্িদবস

uপপিরচালক ( শাসন)
িবeসিটআi, ঢাকা।
েফান: + 99-13 66141175
dda1@bsti.gov.bd

িবনামূেলয্

8 (সাত)কায র্িদবস

uপপিরচালক ( শাসন)
িবeসিটআi, ঢাকা।
েফান: + 99-13 66141175
dda1@bsti.gov.bd

4) আপনার কােছ িবeসিটআi’র তয্াশা
কর্ম. নং
2।
3।
4।
5।
6।

িত ত/কািঙ্ক্ষত েসবা ািপ্তর লেক্ষয্ করণীয়
সব্য়ংসম্পূণ র্ আেবদন জমা দান;
যথাযথ িকর্য়ায় েয়াজনীয় িফ পিরেশাধ করা;
সাক্ষােতর জনয্ িনধ র্ািরত সময় uপিস্থত থাকা;
িসলগালাকৃত নমুনা িসলগালা aক্ষুন্ন েরেখ জমাদান করা;
েসবা সম্পেকর্ আেরা িবস্তািরত জানেত oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের েযাগােযাগ করা।

5) aিভেযাগ িতকার বয্বস্থাপনা (GRS)
দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্ার নাম িদেত হেব।
েসবা ািপ্তেত aসন্তুষ্ট হেল দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্ার সেঙ্গ েযাগােযাগ করুন। তার কাছ েথেক সমাধান পাoয়া না েগেল িনেম্নাক্ত পদ্ধিতেত েযাগােযাগ কের আপনার সমসয্া aবিহত করুন।
কর্. নং
2
3

কখন েযাগােযাগ করেবন
দািয়তব্ াপ্ত কমর্কতর্া সমাধান িদেত না
পারেল
aিভেযাগ িনস্পিত্ত কমর্কতর্া িনিদ র্ষ্ট
সমেয় সমাধান িদেত না পারেল

কার সেঙ্গ েযাগােযাগ করেবন
aিভেযাগ িনস্পিত্ত কমর্কতর্া (aিনক)

েযাগােযােগর িঠকানা
পিরচালক ( শাসন), িবeসিটআi, ঢাকা।
েফান: +99-13 66141174
মহাপিরচালক, িবeসিটআi, ঢাকা।
েফান: +99-13 141165
iেমiল: bsti@bangla.net,
dg@bsti.gov.bd
oেয়ব: www.bsti.gov.bd

আিপল কমর্কতর্া
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িনস্পিত্তর সময়সীমা
8 (সাত) কায র্িদবস
8 (সাত) কায র্িদবস

সারণী- 2
মানিচহ্ন বয্বহােরর uেদ্দেশয্ লাiেসন্স িফ’র হার
িসeম লাiেসন্স গর্হণ/নবায়েনর জনয্ খাত/uপখাত িভিত্তক তািলকা, মানিচহ্ন বয্বহােরর জনয্ িফ’র হার o বাৎসিরক সব র্িনম্ন/সেব র্াচ্চ িফ’র িসিডuল:

(2)

iনিস্টিটuশন কতৃর্ক িনিদ র্ষ্টকৃত
র্
সািটিফেকশন
মাকর্স eর আoতাভুক্ত
পণয্সমূেহর খাত/uপখাত িভিত্তক তািলকা
ফলজাত খাদয্ পণয্

(3)

দুগ্ধজাত খাদয্ পণয্

1.21%

(4)

ৈতল জাতীয় খাদয্ পণয্

1.21%

(5)

শকর্রা জাতীয় খাদয্ পণয্

1.21%

(6)

পানীয় পণয্

1.21%

(7)

মসল্লা জাতীয় পণয্

1.21%

(8)

বনজ জাতীয় পণয্

1.21%

(9)

রসায়ন (সাধারণ) পণয্

1.21%

(৯)

েলখনী সামগর্ী

1.21%

(21)

চামড়া o চামড়াজাত পণয্

1.21%

(22)

প্লািস্টক o প্লািস্টক জাতীয় পণয্

1.21%

কর্িমক
নং

(23)

সাধনী পণয্

লাiেসন্স িফ’র হার (eক্স
ফয্াক্টির মূেলয্র uপর)
1.18%

1.21%

(24)

সার o কীটনাশক পণয্

1.21%

(25)

ব o ব জাতীয় পণয্

1.21%

(26)

েটক্সটাiল েমিশনাির o eেক্সসিরজ

1.21%

(27)

ৈবদুয্িতক সামগর্ী/সরঞ্জাম

1.21%

(28)

িবদুয্ৎবাহী তার

1.21%

(29)

িনমর্াণ সামগর্ী

1.21%

(2৯)
(31)

েকৗশল (সাধারণ) পণয্
গ্লাস, িসরািমক o েমলামাiন জাতীয় পণয্

1.21%
1.21%

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ 26 % ভয্াট েযাজয্।
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(2) বৎসরoয়ারী সব র্িনম্ন লাiেসন্স িফ
(3) বৎসরoয়ারী সেব র্াচ্চ লাiেসন্স িফ (িরেবট দােনর পর)
(2) 2,611/- (eক হাজার প চশত) টাকা
(3) 41,11,111/- (ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা
(2) 4,611/- (িতন হাজার প চ শত) টাকা
(3) 46,11,111/- (পঁয়ি শ লক্ষ) টাকা

সারণী- 2

সব র্িনম্ন eবং স্তরিভিত্তক িরেবেটর পর সেব র্াচ্চ েদয় লাiেসন্স িফ’র পিরমাণ

লাiেসন্স
িফ’র
হার

3 (দুi)
েকািট টাকা
পয র্ন্ত 1%
িরেবট
দােনর পর
সেব র্াচ্চ
েদয় িফ
(টাকা)

পরবত 3 (দুi)
েকািট eক টাকা
হেত 21 (দশ)
েকািট টাকা
পয র্ন্ত 8%
িরেবট দােনর
পর সেব র্াচ্চ
েদয় িফ
(টাকা)

(স্তর-2)
(স্তর-3)
25,111.11
77,111.11
(েচৗদ্দ
(েছষিট্ট হাজার)
হাজার)
তেব
সব র্িনম্ন
2,611.11
(eক হাজার
প চ শত)
aনয্ানয্
31,111.11
৯5,111.11
পণ্য
(িবশ
(চুরানবব্i
1.21%
হাজার)
হাজার)
তেব
সব র্িনম্ন
4,611.11
(িতন হাজার
প চ শত)
লাiেসেন্সর eর জনয্ িতিট আেবদনপে র িফ
ফলজাত
পণয্
1.18%

aনুরূপ লাiেসন্স নবায়েনর জনয্
আেবদনপে র িফ

পরবত 21
(দশ) েকািট
eক টাকা
হেত 31
(িবশ) েকািট
টাকা পয র্ন্ত
21% িরেবট
দােনর পর
সেব র্াচ্চ
েদয় িফ
(টাকা)
(স্তর-4)
2,39,111.
11
(eক লক্ষ
আটাশ
হাজার)

পরবত 31
(িবশ) েকািট
eক টাকা
হেত 61
(পঞ্চাশ)
েকািট টাকা
পয র্ন্ত 26%
িরেবট
দােনর পর
সেব র্াচ্চ েদয়
িফ (টাকা)
(স্তর-5)
4,13,111.1
1
(িতন লক্ষ দুi
হাজার)

পরবত 61
(পঞ্চাশ)
েকািট eক
টাকা হেত
211 (eক
শত) েকািট
টাকা পয র্ন্ত
31% িরেবট
দােনর পর
সেব র্াচ্চ েদয়
িফ (টাকা)
(স্তর-6)
6,81,111.1
1
(প চ লক্ষ
সত্তর হাজার)

পরবত 211
(eক শত)
েকািট eক টাকা
হেত 311 (দুi
শত) েকািট
টাকা পয র্ন্ত
36% িরেবট
দােনর পর
সেব র্াচ্চ েদয়
িফ (টাকা)

পরবত 311 (দুi
শত) েকািট eক
টাকা হেত 511
(চার শত) েকািট
টাকা পয র্ন্ত 41%
িরেবট দােনর পর
সেব র্াচ্চ েদয় িফ
(টাকা)

পরবত 511
(চার শত) েকািট
eক টাকা হেত
711 (ছয় শত)
েকািট টাকা পয র্ন্ত
46% িরেবট
দােনর পর
সেব র্াচ্চ েদয় িফ
(টাকা)

পরবত 711
(ছয় শত)
েকািট টাকার
uেদ্ধর্ 51%
িরেবট
দােনর পর
সেব র্াচ্চ েদয়
িফ (টাকা)

(স্তর-7)
21,61,111.11
(দশ লক্ষ
পঞ্চাশ হাজার)

(স্তর-8)
26,11,111.11
(পেনেরা লক্ষ)

(স্তর-9)
31,11,111.11
(িবশ লক্ষ)

(স্তর-৯)
41,11,111.
11
(ি শ লক্ষ)

2,95,111.
11
(eক লক্ষ
চুরািশ
হাজার)

5,41,111.1
1
(চার লক্ষ ি শ
হাজার)

9,31,111.1
1
(আট লক্ষ
িবশ হাজার)

26,11,111.11

31,11,111.11
(িবশ লক্ষ)

36,11,111.11
(পঁিচশ লক্ষ)

46,11,111.
11
(পঁয়ি শ
লক্ষ)

(পেনেরা লক্ষ)

2,111.11 (eক হাজার) টাকা

িতিট

2,111.11 (eক হাজার) টাকা

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ 26 % ভয্াট েযাজয্।
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eva¨Zvg~jK gvb mb‡`i AvIZvfz³ 229wU c‡Y¨i ZvwjKv:
μ. bs

c‡Y¨i bvg

evsjv‡`k gvb
K…wl I Lv`¨- 88

1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|

23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|
31|
32|
33|
34|
35|
36|
37|
38|
39|
40|
41|
42|
43|
44|
45|
46|
47|
48|
49|
50|
51|
52|
53|
54|
55|
56|
57|
58|
59|

cøvBDW wU-†P÷
gv÷vW© A‡qj
widvBÛ myMvi
mywR (†m‡gvwjbv)
†cvjwUª wdWm
ûBU AvUv
gq`v
†eªW
we¯‹zUm
g¨vKviwb, ¯ú¨v‡MwU GÛ fvwg©‡mwj
j‡RÝ
K¨vÛ GÛ ‡evUì d«zUm
d«zU ‡¯‹vqv‡km
d«zU KwW©‡qj
mm (d«zUm Ai ‡fwR‡Uejm)
d«zUm GÛ †fwR‡Uejm Ry‡mm
U‡g‡Uv †c÷
dv‡g©‡›UW wf‡bMvi
Kb‡mb‡Uª‡UW d«zU Rym
d«zU wmivc
U‡g‡Uv †KPvc
(K) mjy¨ej Kwd cvDWvi
(L) †iv‡÷W GÛ MÖvDÛ Kwd
(M) †iv‡÷W Kwd-wP‡Kvwi cvDWvi
cøvBDW di †Rbv‡ij cvicv‡mm
eb¯úwZ
wgé cvDWvi
evUvi A‡qj GÛ wN
UvigvwiK cvDWvi
ûBU eªvb
Uwdm
I‡qdvi we¯‹zUm
wPwj cvDWvi
†mdwU g¨v‡Pm Bb e‡·m
AvBmwμg
KwiqvbWvi cvDWvi
gmwKDUz K‡qj
byWjm&&
Kv‡e©v‡b‡UW †efv‡i‡Rm
†gjvw_qm 57% (WweøD/wf) (Bgvjwmwdq¨vej Kb‡mb‡UªUm)
Kvwi cvDWvi
Av‡qvWvBRW më
c¨v‡KRW wWªswKs IqvUvi
b¨vPvivj wgbv‡ij IqvUvi
jvw”Q (BDMvU© wWªsK)
†d¬fviW wgé
PzBsMvg, ejMvg GÛ evejMvg
BÝU¨vÛ byWjm&&
wPcm GÛ μ¨vKvim
PvbvPzi
†KKm
d«zU wWªsKm&
md&U wWªsK cvDWvi
jv”Qv †mgvB
cv¯‘ivBRW wgé
dwU©dvBW mqvweb A‡qj
dwU©dvBW GwWej cvg A‡qj
dwU©dvBW GwWej mvbd¬vIqvi A‡qj
dwU©dvBW cvg Awjb
myB‡UÛ/AvbmyB‡UÛ Kb‡WÝW wdjW& wgé
gywo (cvdW ivBm)
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wewWGm 18:2006 (2q wiwfkb)
wewWGm 25:2015 (2q wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2020
wewWGm 138:2006 (2q wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2008
wewWGm 190:2016 (2q wiwfkb)
wewWGm 233:2019 (3q wiwfkb)
wewWGm 380:2007 (2q wiwfkb)
wewWGm 381:2007 (3q wiwfkb)
wewWGm 382:2016 (3q wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2018
wewWGm 383:2001 (2q wiwfkb)
wewWGm 384:2017 (2q wiwfkb)
wewWGm 490:2014 (3q wiwfkb)
wewWGm 503:2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 506:2002 (2q wiwfkb)
wewWGm 508:2006 (2q wiwfkb)
wewWGm 512:2017 (2q wiwfkb)
wewWGm 513:2013 (3q wiwfkb)
wewWGm 517:2015 (3q wiwfkb)
wewWGm 523:2015 (2q wiwfkb)
wewWGm 527:2015 (2q wiwfkb)
wewWGm 528:2019 (3q wiwfkb)
wewWGm 530:2002 (2q wiwfkb)
wewWGm 763:2016 (2q wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2020
wewWGm 805:2016 (1g wiwfkb)
wewWGm 806:2016 (1g wiwfkb)
wewWGm 799:2006 (2q wiwfkb)
wewWGm 804:2011 (2q wiwfkb)
wewWGm 860:2020 (2q wiwfkb)
wewWGm 908:2012 (2q wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2020
wewWGm 991:2020 (2q wiwfkb)
wewWGm 997:2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1000:2001 (1g wiwfkb)
wewWGm 1001:2010 (1g wiwfkb)
wewWGm 1017:2020 (2q wiwfkb)
wewWGm 1040:2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1083:2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1084:2015 (1g wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2020
wewWGm 1089:2018 (3q wiwfkb)
wewWGm 1106:2015 (2q wiwfkb)
wewWGm 1123:2013 (2q wiwfkb)
wewWGm 1179:2001 (1g wiwfkb)
wewWGm 1205:2013 (2q wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2020
wewWGm 1236:2020 (2q wiwfkb)
wewWGm 1240:2021 (2q wiwfkb)
wewWGm 1414:2021 (2q wiwfkb)
wewWGm 1470:2015 (1g wiwfkb)
wewWGm 1471:2012
wewWGm 1498:2012 (1g wiwfkb)
wewWGm 1552:2015 (2q wiwfkb)
wewWGm 1556:2017 (1g wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2019
wewWGm 1564:2016 (1g wiwfkb)
wewWGm 1574:2021 (3q wiwfkb)
wewWGm 1581:2015 (2q wiwfkb)
wewWGm 1586:2007 (1g wiwfkb)
wewWGm 1620:2000 A¨v‡gÛ‡g›U 1:2020
wewWGm 1702:2019 (1g wiwfkb)
wewWGm 1769:2014 (1g wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2021
wewWGm 1770:2014 (1g wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2021
wewWGm 1773:2016 (1g wiwfkb)
wewWGm 1774:2006 A¨v‡gÛ‡g›U 2:2021
wewWGm 1780:2014 (1g wiwfkb)
wewWGm 1796:2008

μ. bs
60|
61|
62|
63|
64|
65|
66|
67|
68|
69|
70|
71|
72|
73|
74|
75|
76|
77|
78|
79|
80|
81|
82|
83|
84|
85|
86|
87|
88|
89|
90|
91|
92|
93|
94|
95|
96|
97|
98|
99|
100|
101|
102|
103|
104|
105|
106|
107|
108|
109|
110|
111|
112|
113|
114|
115|
116|
117|
118|
119|
120|
121|

c‡Y¨i bvg
GwWej †Rj
Avëªv nvB †U¤úv‡iPvi (BD GBP wU) wUª‡UW wgé
wKDwgb cvDWvi
AvBm jwj
cv¯‘ivBRW †jv d¨vU wgé GÛ ÷¨vÛvW©BRW wgé
AvwU©wdwmqvj ‡d¬fviW wWªsKm
dwU©dvBW GwWej ivBm eªvb A‡qj
wmb‡_wUK wf‡bMvi
wdm wdWm
c‡U‡Uv wPcm
KY© †d¬Km
IUm
†W·‡UªvR g‡bvnvB‡WªU
wjKzBW Møy‡KvR (Møy‡KvR wmivc)
nvwb
K¨vÛ cvBbA¨vcj
Bbd¨v›U dg©yjv GÛ dg©yjvm di †¯úkvj ‡gwW‡Kj cvicv‡mm
BbU¨v‡ÛW di Bbd¨v›Um
cÖ‡mmW wmwiqvj †eRW dzW di Bbd¨v›Um GÛ Bqvs wPj‡Wªb
PK‡jU
d‡jv-Avc dg©yjv
myMvi
dv‡g©‡›UW wgé
A¨v eø¨vÛ Ae w¯‹gW wgé GÛ †fwRU¨vej d¨vU Bb cvDWvi dg©
wc‡KjW d«zUm GÛ †fwR‡Uejm
R¨vgm, †Rwjm GÛ gvigv‡jWm
evUvi
myB‡UÛ Kb‡WÝW wgé
eø¨vK wU - ‡Wwdwbkb GÛ †ewmK wi‡Kvq¨vi‡g›Um
BÝU¨v›U wU Bb mwjW dg© - †¯úwmwd‡Kkb
imvqb-60
jwÛ« ‡mvcm&
Uq‡jU ‡mvc
†KvjUvi eø¨vK ‡cB›U (AvjKvZiv)
÷¨v¤ú c¨vW BsK
†Kv‡KvbvU A‡qj
A¨vjywgwbqvg mvj‡dU, bb ‡dwiK
wU«cj mycvi dm‡dU (wUGmwc)
BDwiqv (dvwU©jvBRvi)
†cwÝjm&
†mvj ‡j`vi (‡fwR‡Uej U¨vbW)
B›Uvb©vj K¤^vkb BwÄb Kª¨vs‡Km A‡qj (wW‡Rj GÛ M¨v‡mvwjb)
nvB w¯úW wW‡Rj
Avb‡j‡WW ‡gvUi M¨v‡mvwjb-wc«wgqvg
Avb‡j‡WW ‡gvUi M¨v‡mvwjb-‡i¸jvi
†iwWwg·W ‡cB›U, e«vwks, wdwbwks ‡mwg-Møm di ‡Rbv‡ij cvicvm
ivBwUs GÛ wc«w›Us ‡ccvim&
Kve©b ‡ccvi di UvBc ivBUvi
wmivwgK ‡UwejIq¨vi
wbDRwc«›U
my¨ cwjk, ‡c÷
Uy_‡c÷
†kwfs wμg
k¨v¤úy, mvid¨vK‡U›U ‡eRW
w¯‹b cvDWvim&
‡nqvi A‡qjm&
Uy_ cvDWvi
w¯‹b wμgm&
ejc‡q›U ‡cbm&
†bBj cwjk
Gbv‡gj wm‡š’wUK G·‡Uwiqi G) AvÛvi‡KvwUs we) wdwbwks
wjcw÷K
†Uwej Iq¨vi ‡gW Ae ‡gjvgvBb ‡gvwìs K¤úvDÛ
wmb‡_wUK wWUvi‡R›U cvDWvi
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evsjv‡`k gvb
wewWGm 1801:2015 (2q wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2018
wewWGm 1805:2022 (1g wiwfkb)
wewWGm 1807:2008 A¨v‡gÛ‡g›U 1:2020
wewWGm 1847:2011, A¨v‡gÛ‡g›U-1:2021
wewWGm 1866:2022 (1g wiwfkb)
wewWGm 1877:2014
wewWGm 1886:2014
wewWGm 1896:2015
wewWGm 1915:2016
wewWGm 1927:2017, A¨v‡gÛ‡g›U 1:2021
wewWGm 1957:2018
wewWGm 1960:2019
wewWGm wmGmwm 8:2007
wewWGm wmGmwm 9:2006
wewWGm wmGmwm 12:2007
wewWGm wmGmwm 42:2007
wewWGm wmGmwm 72:2008
wewWGm wmGmwm 74:2007
wewWGm wmGwm 87:2008
wewWGm wmGwm 156:2008 A¨v‡gÛ‡g›U 1:2009
wewWGm wmGwm 212:2006
wewWGm wmGwm 243:2015
wewWGm wmG·Gm 251:2021
wewWGm wmGwm 260:2014
wewWGm wmGwm 296:2014
wewWGm wmGwm G-1:2002
wewWGm wmGwm G-4:2002
wewWGm AvBGmI 3720:2017
wewWGm AvBGmI 6079:2015
wewWGm 12:2019 (3q wiwfkb)
wewWGm 13:2021 (4_© wiwfkb)
wewWGm 69 (cvU© 2):1991 A¨v‡gÛ‡g›U 1:2006
wewWGm 90:2011 (2q wiwfkb)
wewWGm 99:2007 (2q wiwfkb)
wewWGm 149:2014 (2q wiwfkb)
wewWGm 216:1991 (1g wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1, 2:2007
wewWGm 217:2011 (2q wiwfkb)
wewWGm 330:1993 (1g wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2006
wewWGm 340:2012 (2q wiwfkb)
wewWGm 343:2012 (1g wiwfkb)
wewWGm 344:2020 (3q wiwfkb)
wewWGm 346:2010 (4_© wiwfkb) wiA¨vdvg©W 2020
wewWGm 347:2019 (5g wiwfkb)
wewWGm 402:1989 (1g wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1, 2:2007
wewWGm 405:2012 (2q wiwfkb)
wewWGm 411:1989 (1g wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2006
wewWGm 485:2000 (2q wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1,2,3:2006
wewWGm 845:2012 (2q wiwfkb)
wewWGm 1006:1981 A¨v‡gÛ‡g›U 1:2006
wewWGm 1216:2012 (2q wiwfkb)
wewWGm 1241:2017 (2q wiwfkb)
wewWGm 1269:2021 (3q wiwfkb)
wewWGm 1337:2015 (1g wiwfkb)
wewWGm 1339:2018 (1g wiwfkb)
wewWGm 1370:2017 (1g wiwfkb)
wewWGm 1382:2019 (3q wiwfkb)
wewWGm 1384:2002 (1g wiwfkb)
wewWGm 1421:1992 wiA¨vdvg©W 2021
wewWGm 1423:2018 (1g wiwfkb)
wewWGm 1424:1993 A¨v‡gÛ‡g›U 1, 2:2006
wewWGm 1425:2009 (1g wiwfkb)
wewWGm 1445:2019 (2q wiwfkb)

μ. bs
122|
123|
124|
125|
126|
127|
128|
129|
130|
131|
132|
133|
134|
135|
136|
137|
138|
139|
140|
141|
142|
143|
144|
145|
146|
147|
148|
149|
150|
151|
152|
153|
154|
155|
156|
157|
158|
159|
160|
161|
162|
163|
164|
165|
166|
167|
168|

169|

170|

171|

c‡Y¨i bvg
AvdUvi ‡kf ‡jvkb
wjKzBW wWk Iqvk
WvB‡i± †gvì †mvj (wWGgGm) †evUm di †Rbv‡ij cvicv‡mm
WvBA¨v‡gvwbqvg dm‡dU
†iv‡Ukbvj †gv‡ìW cwjBw_wjb IqvUvi †÷v‡iR U¨vsK
wm‡g›U ‡cB›U
wjKyBU Uq‡jU wK¬bvi (†cvi‡mwjb †evDjm& GÛ DBwibvjm&)
†dwmqvj wUmy¨ ‡ccvi
Uq‡jU wUmy¨ ‡ccvi
†ewe A‡qj
Uq‡jU ‡mvc di ‡ewem&
†UwejIq¨vi ‡gW Ae BDwiqv ‡gvwìs K¤úvDÛ
Bgvjkb ‡cB›U
d¬U Møvm
B‡Kv‡bvwg Bgvjkb ‡cB›U (wWm‡U¤úvi)
w¯‹b cvDWvi di ‡ewem&
w¯‹b wμgm& GÛ ‡jvkbm& di ‡ewem&
wjKyBW ‡d¬vi wK¬bvi
Møvm †UwejIqvi
†ewe k¨v¤úy
w¯‹b ‡jvkbm&
†j`vi dzUIq¨vi (wdwRK¨vj)
Kb‡UBbvi di wgbv‡ij IqvUvi GÛ wWªswKs IqvUvi
b¨vPvivj ‡nbv/†g‡nw` (cvDWvi GÛ †c÷)
wmb‡_wUK Kvjvi †c÷
wjKzBW n¨vÛIqvk
A¨vj‡Kvnj †eRW n¨vÛ m¨vwbUvBRvim&
cÖ‡KŠkj-29
Kgb wewìs †K¬ weªKm&
†mdwU †iRi †eøWm&
†cv‡U©ej dvqvi G·wUs¸Bkvi
evB-mvB‡Kj wigm&
gvBì w÷j (GgGm) cvBc GÛ M¨vjfvbvBRW Avqib (wRAvB) cvBcm&
M¨vjfvbvBRW ÷xj kxU GÛ K‡qj (†XDwUbmn)
†cÖv‡UKwUf †nj‡gUm& di ¯‹zUvi GÐ †gvUi mvB‡Kj ivBWvim&
†m‡bUvwiIq¨vi A¨vcøv‡q‡Ým
†Mvì GÛ †Mvì Gj‡qm& - †MÖWm GÛ gvwK©s
n‡jv †K¬ weªKm& GÛ eøKm
wWm‡cv‡Rej †iRi †eøWm
GbvwR©-Gwdwm‡qbwm †iwUs Ae nvDR‡nvì †iwd«Rv‡iUim&,
†iwd«Rv‡iUi-wd«Rvim& GÛ wd«Rvim&
cvidig¨vÝ Ad Gqvi KwÛkbvi GÛ wnU cv¤úm&- GbvwR© †j‡ewjs
GÛ wgwbgvg GbvwR© cvidig¨vÝ ÷¨vÛvW© (GgBwcGm) wi‡Kvqvi‡g›Um&
nvDm‡nvì †iwd«Rv‡iUim&/wd«Rvim&
cvBcm& GÛ wdwUsm& †gW Ad Avbcøvw÷mvBRW& cwjwfbvBj
†K¬vivBW (wcwfwm-BD) BDmW& di c‡Uej IqvUvi mvcøvB
G·Uªy‡WW †cÖvdvBjm& Ae G¨vjywgwbqvg GÛ G¨vjywgwbqvg Gj‡qm& (_vB Gjywgwbqvg)
wm‡g›U cvU©-1: K‡¤úvwRkb, †¯úwmwd‡Kkb GÛ KbdiwgwU
μvB‡Uwiqv di Kgb wm‡g›Um&
m¨vwbUvix U¨vcIq¨vi - wm‡½j U¨vcm GÛ Kw¤^‡bkb U¨vcm di IqvUvi mvcøvB
wm‡÷g Ae UvBc 1 Ges UvBc 2 - †Rbv‡ij ‡UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb
KbwμU †cwfs eøKm& - wi‡Kvqvi‡g›Um& GÛ †U÷ †g_Wm&
weUzwgb GÐ weUzwgbvm evBÛvim& - †¯úwmwd‡Kkb di †cwfs †MÖW weUzwgbm&
weUzwgb GÐ weUzwgbvm evBÛvim& - †d«gIqvK© di †¯úwmdvBs
K¨vUvqwbK weUzwgbvm Bgvjkbm&
Avbcøvw÷mvBRW& cwjwfbvBj †K¬vivBW (wcwfwm-BD) †cÖvdvBjm&
di w` †dweª‡Kkb Ae DBb‡Wvm& GÛ †Wvim& - K¬vwmwd‡Kkb,
wi‡Kvqvi‡g›Um& GÛ †U÷ †g_Wm&
c¨v‡mbRvi Kvi Uvqvim& GÛ wigm& (†gwUªK wmwiR) –
cvU© 1: Uvqvim&
cvU© 2: wigm&
UªvK GÛ evm Uvqvim& GÛ wigm& (†gwUªK wmwiR) –
cvU© 1: Uvqvim&
cvU© 2: wigm&
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evsjv‡`k gvb
wewWGm 1524:2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1554:2021 (1g wiwfkb)
wewWGm 1555:1997
wewWGm 1628:2000
wewWGm 1699:2002
wewWGm 1706:2015 (1g wiwfkb)
wewWGm 1707:2021 (1g wiwfkb)
wewWGm 1723:2003
wewWGm 1745:2006
wewWGm 1766:2019 (1g wiwfkb)
wewWGm 1798:2019 (1g wiwfkb)
wewWGm 1825:2011 (1g wiwfkb)
wewWGm 1827:2018 (1g wiwfkb)
wewWGm 1832:2010
wewWGm 1833:2018 (1g wiwfkb)
wewWGm 1844:2011
wewWGm 1858:2019 (1g wiwfkb)
wewWGm 1859:2021 (1g wiwfkb)
wewWGm 1874:2013
wewWGm 1884:2014
wewWGm 1923:2019 (1g wiwfkb)
wewWGm 1944:2021 (1g wiwfkb)
wewWGm 1958:2019
wewWGm 1966:2019
wewWGm 1967:2019
wewWGm 1973:2019
wewWGm 1980:2020
wewWGm 208:2009 (3q wiwfkb)
wewWGm 219:2002 (1g wiwfkb)
wewWGm 825:1991 (1g wiwfkb) wiA¨vdvg©W 2007
wewWGm 986:2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1031:2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1122:1987 wiA¨vdvg©W 2021
wewWGm 1136:1986 wiA¨vdvg©W 2007
wewWGm 1162:2014
wewWGm 1515:2021 (1g wiwfkb)
wewWGm 1803:2008
wewWGm 1838:2011
wewWGm 1850:2012
wewWGm 1852:2012
wewWGm 1849:2012
wewWGm 1878:2015
wewWGm 1879:2014
wewWGm BGb 197-1:2003
wiA¨vdvg©W 2010
wewWGm BGb 200: 2009 wiA¨vdvg©W 2020
wewWGm BGb 1338:2009
wewWGm BGb 12591:2009
wewWGm BGb 13808:2009
wewWGm BGb 12608:2008

wewWGm AvBGmI 4000-1:2012
wewWGm AvBGmI 4000-2:2012
wewWGm AvBGmI 4209-1:2012
wewWGm AvBGmI 4209-2:2012

μ. bs
172|

173|

174|

175|
176|

177|

c‡Y¨i bvg
cøvw÷Km& cvBwcs wm‡÷gm& - cwjBw_wjb (wcB) cvBcm& GÛ
wdwUsm& BDRW di IqvUvi mvcøvB –
cvU© 1: †Rbv‡ij
cvU© 2: cvBcm&
cvU© 3: wdwUsm&
†gvUi mvB‡Kj Uvqvim& GÛ wigm& (†gwUªK wmwiR) –
cvU© 1: wWRvBb MvBWm&
cvU© 2: Uvqvi WvB‡gbkb GÛ †jvW K¨vwis †KcvwmwUm&
cvU© 3:‡iÄ Ae A¨v‡cÖvfW wig K‡›UvIim
w÷j di w` wiBb‡dvm©‡g›U Ae KbwμU
cvU© 1: †cøBb evim&
cvU© 2: wieW evim&
Kw›UwbDqvm nU-wWc G¨vjywgwbqvg/ wRsK †Kv‡UW ÷xj kxU Ad
Kgvwk©qvj, Wªwqs GÛ ÷ªvKPvivj †KvqvwjwUm& (Kvjvi †XDwUb)
M¨vm wmwjÛvim& - wiwd‡jej I‡q‡ìW ÷xj wmwjÛvim& - †U÷
†cÖmvi 60 evi GÛ we‡jv
M¨vm wmwjÛvim& - wiwd‡jej mxg‡jm G¨vjywgwbqvg Gjq M¨vm
wmwjÛvim& - wWRvBb, KÝUªvKkb GÛ †Uw÷s
M¨vm wmwjÛvim& - wiwd‡jej mxg‡jm ÷xj M¨vm wmwjÛvim& wWRvBb, KÝUªvKkb GÛ †Uw÷s cvU© 1: Ky‡qb&PW GÛ †U¤úvW© w÷j wmwjÛvim& DB_ †UÝvBj
†÷ªs_ †jR ‡`b 1100 GgwcG
cvU© 2: Ky‡qb&PW GÛ †U¤úvW© w÷j wmwjÛvim& DB_ †UÝvBj
†÷ªs_ ‡MÖUvi ‡`b 1100 GgwcG
cvU© 3: bigvjvBRW ÷xj wmwjÛvim&
wmivwgK UvBjm - †Wwdwbkbm&, K¬vwmwd‡Kkb, K¨v‡i±vwimwUKm&
GÛ gvwK©s

evsjv‡`k gvb

wewWGm AvBGmI 4427-1:2010
wewWGm AvBGmI 4427-2:2010
wewWGm AvBGmI 4427-3:2010
wewWGm AvBGmI 5751-1:2012
wewWGm AvBGmI 5751-2:2012
wewWGm AvBGmI 5751-3:2012
wewWGm AvBGmI 6935-1:2012
wewWGm AvBGmI 6935-2:2016
wewWGm AvBGmI 9364:2011
wewWGm AvBGmI 4706:2008
wewWGm AvBGmI 7866:2008

wewWGm AvBGmI 9809-1:2008
wewWGm AvBGmI 9809-2:2008
wewWGm AvBGmI 9809-3:2008
wewWGm AvBGmI 13006:2021

েটক্সটাiল-26
289।
28৯।
291।
292।
293
294।
295।
296।
297।
298।
299।
29৯।
2৯1।
2৯2।
2৯3।
193|
194|
195|

196|
197|
198|

পপিলন েফি ক
কটন িসuiং ে ডস
কটন শাড়ী-পাoয়ারলুম
কটন কয্ানভাস
আমে লা ক্লথ
†¯úwmwd‡Kkb di I‡fb mvwU©sm †gW Ad cwj‡q÷vi Ai
cwj‡q÷vi †eøÛm
†¯úwmwd‡Kkb di I‡fb my¨wUsm †gW Ad cwj‡q÷vi Ai
cwj‡q÷vi †eøÛm
রাবার ফ্লয্াট ান্সিমশন েবিল্টং aব েটক্সটাiল কন াকশন ফর েজনােরল iuেজস
রাবার কনেভয়র eন্ড iিলেভটর েবিল্টং aব প্লাi কন াকশনপাট র্-2, ফর েজনােরল iuজ
iন্ডাি য়াল িসuiং ে ডস েমড েহালিল aর পাট র্িল ম িসেন্থিটক ফাiবারস
aয্াবজরেবন্ট কটন
েসিনটারী নয্াপিকনস
হয্ান্ডলুম কটন লুিঙ্গ ক্লথ
েটক্সটাiলস-কালার ফাস্টেনস েরিটংস-েস্পিসিফেকশন
েটক্সটাiলস েটস্টস ফর কালার ফাস্টেনস পাট র্-i 22: কালার ফাস্টেনস টু িস্টিমং

িবিডeস 43:3122 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 44:3132 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 74:3128 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 42৯:3131 (5থ র্ িরিভশন)
িবিডeস 2236:3131 (3য় িরিভশন)
wewWGm 1148:2021 (3q wiwfkb)
wewWGm 1175:2021 (3q wiwfkb)
িবিডeস 22৯৯:3116 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2311(পাট র্-2):3116 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2332:3132 (5থ র্ িরিভশন)
িবিডeস 2371:3127 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2372:312৯ (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2442:3128 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2869:3117
িবিডeস আieসo 216-i 22:3115

B‡jKwUªK¨vj GÛ B‡jKUªwb· cY¨-37
Uvs‡÷b wdj¨v‡g›U j¨v¤úm di ‡Wv‡gw÷K GÛ wmwgjvi ‡Rbv‡ij
wewWGm 17:2006 (3q wiwfkb)
jvBwUs cvicv‡RR - cvidi‡gÝ wi‡Kvq¨vi‡g›Um
wmwjs ‡iv‡Rm
wewWGm 116:2006 (2q wiwfkb)
wjW-GwmW ÷vU©vi e¨vUvwiR cvU© 1: ‡Rbv‡ij wi‡Kvq¨vi‡g›Um GÛ ‡g_Wm Ae ‡U÷
wewWGm 206 (cvU© 1):2002 (2q wiwfkb)
cvU© 2: WvB‡gbkbm Ae e¨vUvwiR GÛ WvB‡gbkb GÛ gvwK©s Ae Uvwg©bvjm
wewWGm 206 (cvU© 2):2002 (2q wiwfkb)
cvU© 3: WvB‡gbkbm Ae e¨vUvwiR di ‡nwf Kgvwk©qvj wfwnK¨vjm wewWGm 206 (cvU© 3):2002 (2q wiwfkb)
cvidi‡gÝ GÛ KÝU«vKkb Ae B‡jKwU«K mvK©y‡jwUs d¨vÝ GÛ †i¸‡jUim
wewWGm 818:1998 (1g wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2006
IqvUvi di BDR Bb ‡m‡KÛvwi e¨vUvwiR
wewWGm 834 :2007 (1g wiwfkb)
BÝy‡j‡UW d¬¨vw·ej KW©m wewWGm 899 (cvU© 1):2000 (1g wiwfkb)
cvU© 1: ‡Rbv‡ij wi‡Kvq¨vi‡g›Um
wewWGm 899 (cvU© 2):2001 (1g wiwfkb)
cvU© 2: wi‡Kvq¨vi‡g›Um di ivevi BÝy‡j‡UW d¬¨vw·ej KW©m
wewWGm 899 (cvU© 3):2001 (1g wiwfkb) A¨v‡gÛ‡g›U 1:2009
cvU© 3: wi‡Kvq¨vi‡g›Um di wcwfwm BÝy‡j‡UW d¬¨vw·ej KW©m
wewWGm 899 (cvU© 4):2001 (1g wiwfkb)
cvU© 4: ‡d¬w·ej KW©m BÝy‡j‡UW DB_ fvwb©kW Møvm dvBevi
wewWGm 899 (cvU© 5):2001 (1g wiwfkb)
cvU© 5: wcwfwm BÝy‡j‡UW G·‡Ubwmej wjWm
wewWGm 899 (cvU© 6):2001 (1g wiwfkb)
cvU© 6: ‡g_Wm Ae ‡U÷
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μ. bs
199|
200|

201|

202|
203|
204|
205|

206|
207|
208|
209|
210|
211|

212|
213|

214|

215|
216|
217|

218|

c‡Y¨i bvg
wcwfwm BÝy‡j‡UW K¨vejm (bb-AvigvW© di B‡jKwU«K cvIqvi GÛ jvBwUs)
Iq¨vBwÛs Iq¨vim cvU© 1: Gbv‡gjW ivDÛ Kcvi Iq¨vBwÛs Iq¨vim
cvU© 2: Gbv‡gjW ‡iKU¨vs¸jvi Kcvi Iq¨vBwÛs Iq¨vim
cvU© 3: Gbv‡gjW ivDÛ A¨vjywgwbqvg Iq¨vBwÛs Iq¨vim
cvU© 4: Gbv‡gjW ‡iKU¨vs¸jvi A¨vjywgwbqvg Iq¨vBwÛs Iq¨vim
cvU© 5: †U÷ †g_Wm
†eqvi A¨vjywgwbqvg GÛ A¨vjywgwbqvg A¨vjq KÛv±im di
Ifvi‡nW cvIqvi U«vÝwgkb A¨vjywgwbqvg KÛv±im w÷j wiBb‡dvm©W di Ifvi‡nW cvIqvi U«vÝwgkb
w_«-‡dR BbWvKkb gUim
B‡j±«wbK UvBc d¨vb ‡i¸‡jUim
KvU-AvDU myB‡Pm (‡gBb myB‡Pm)
μm wjsKW cwjBw_wjb Bbmy‡j‡UW wcwfwm kx‡_W K¨vejm cvU© 1: IqvwK©s ‡fv‡ë‡Rm Avc Uy GÛ BbK¬ywWs 1100 ‡fvë
cvU© 2: IqvwK©s ‡fv‡ë‡Rm d«g 3.3 ‡Kwf Avc Uy GÛ BbK¬ywWs 33 ‡Kwf
†cvi‡mwjb BÝy‡jUi di Ifvi‡nW cvIqvi jvBbm DB_ G
bwgbvj †fv‡ëR Avc Uy GÛ BbK¬ywWs 1000 ‡fvë
†mjd-e¨vjv‡÷W j¨v¤úm di ‡Rbv‡ij jvBwUs mvwf©‡mm cvidi‡gÝ wi‡Kvqvi‡g›Um
GbvwR© Bwdwm‡qwÝ ‡iwUs di ‡mjd-e¨vjv‡÷W j¨v¤úm& GÛ
gwWDjvi UvBc Kgc¨v± ‡d¬vi‡m›U j¨v¤úm
cvIqvi U«vÝdigvim& - cvU© 1: ‡Rbv‡ij
Wvej-K¨vcW d¬y‡iv‡m›U j¨v¤úm - cvidi‡gÝ wi‡Kvq¨vi‡g›Um
cÖvBgvwi e¨vUvwiR cvU© 1: †Rbv‡ij
cvU© 2: wdwRK¨vj GÛ B‡jKwU«K¨vj ‡¯úwmwd‡Kkbm
cvU© 3: IqvP e¨vUvwiR
cvU© 4: †mBdwU Ae wjw_qvg e¨vUvwiR
cvU© 5: †mBdwU Ae e¨vUvwiR DB_ A¨vKyqvm B‡jK‡U«vjvBU
B‡jKwU«K Avqibm di nvDR‡nvì Ai wmwgjvi BDR - ‡g_Wm
di †gRvwis cvidi‡gÝ
BÝy‡jUim di Ifvi‡nW jvBbm DB_ G bwgbvj ‡fv‡ëR A¨vevf
1000 †fvë cvU© 1: wmivwgK Ai Møvm BÝy‡jUi BDwbUm di Gwm wm‡÷gm †Wwdwbkbm, ‡U÷ ‡g_Wm GÛ A¨vK‡mÞ¨vÝ μvB‡Uwiqv
cvU© 2: BÝy‡jUi w÷«sm GÛ BÝy‡jUi ‡mUm di Gwm wm‡÷gm †Wwdwbkbm, ‡U÷ ‡g_Wm GÛ A¨vK‡mÞ¨vÝ μvB‡Uwiqv
cvIqvi K¨vejm DB_ G·Uªy‡WW BÝy‡jkb GÛ ‡`qvi G‡·mwiR
di ‡i‡UW ‡fv‡ë‡Rm d«g 1 ‡Kwf Avc Uy 30 ‡Kwf cvU© 1: K¨vejm di ‡i‡UW ‡fv‡ë‡Rm Ae 1 ‡Kwf GÛ 3 ‡Kwf
cvU© 2: K¨vejm di ‡i‡UW ‡fv‡ë‡Rm d«g 6 ‡Kwf Avc Uy 30 †Kwf
cvU© 4: †U÷ wi‡Kvqvi‡g›Um Ab G‡·mwiR di K¨vejm DB_
†i‡UW ‡fv‡ë‡Rm d«g 6 ‡Kwf Avc Uy 30 ‡Kwf
Gwm B‡jKwU«K ‡fw›U‡jwUs d¨vÝ GÛ ‡i¸‡jUim& di nvDR‡nvì
GÛ wmwgjvi cvicv‡RR
myB‡Pm di nvDR‡nvì GÛ wmwgjvi wd·W B‡jKwU«K¨vj
BÝU‡jkbm - cvU© 1: ‡Rbv‡ij wi‡Kvq¨vi‡g›Um
cøvMm GÛ m‡KU-AvDU‡jUm di nvDR‡nvì GÛ wmwgjvi cvicv‡RR cvU© 1: ‡Rbv‡ij wi‡Kvqvi‡g›Um
cvU© 2-1: cvwU©Kyjvi wi‡Kvqvi‡g›Um& di wdDRW cøvMm
cvU© 2-2: cvwU©Kyjvi wi‡Kvqvi‡g›Um di m‡KU-AvDU‡jUm di A¨vcøv‡q‡Ým
cvU© 2-3: cvwU©Kyjvi wi‡Kvqvi‡g›Um& di myBPW m‡KU-AvDU‡jUm
DB`vDU B›UvijK di wd·W BÝU‡jkbm
cvU© 2-4: cvwU©Kyjvi wi‡Kvqvi‡g›Um di cøvMm GÛ m‡KUAvDU‡jUm di GmBGjwf
cvU© 2-5: cvwU©Kyjvi wi‡Kvqvi‡g›Um di Av¨vWvÞim
cvU© 2-6: cvwU©Kyjvi wi‡Kvqvi‡g›Um di myBPW m‡KU-AvDU‡jUm
DB_ B›UvijK di wd·W B‡jKwU«K¨vj BÝU‡jkbm
cvU© 2-7: cvwU©Kyjvi wi‡Kvqvi‡g›Um di KW© G·‡Ubkb ‡mUm

evsjv‡`k gvb
wewWGm 900:2010 (2q wiwfkb)

B‡jKwU«K¨vj G‡·mwiR - mvwK©U-‡e«Kvim& di IfviKv‡i›U
†c«v‡UKkb di nvDR‡nvì GÛ wmwgjvi BÝU‡jkÝ - cvU© 1:
mvwK©U-‡e«Kvim& di Gwm Acv‡ikb

wewWGm AvBBwm 60898 (cvU© 1):2016
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wewWGm 1034 (cvU© 1):2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1034 (cvU© 2):2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1034 (cvU© 3):2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1034 (cvU© 4):2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1034 (cvU© 5):2006 (1g wiwfkb)
U«vÝwgkb wewWGm 1036:2006
wewWGm 1037:2003 (1g wiwfkb)
wewWGm 1139:1986, A¨v‡gÛ‡g›U 1:2006
wewWGm 1323:1991, A¨v‡gÛ‡g›U 1:2006
wewWGm 1395:1993, wiA¨vdvg©W 2005
wewWGm 1521 (cvU© 1):1995
wewWGm 1521 (cvU© 2):1995
wewWGm 1543:2006 (1g wiwfkb)
wewWGm 1734:2003
wewWGm 1761:2013 (1g wiwfkb)
wewWGm AvBBwm 60076 (cvU© 1):2016
wewWGm AvBBwm 60081:2006
wewWGm AvBBwm 60086 (cvU© 1):2019
wewWGm AvBBwm 60086 (cvU© 2):2019
wewWGm AvBBwm 60086 (cvU© 3):2019
wewWGm AvBBwm 60086 (cvU© 4):2019
wewWGm AvBBwm 60086 (cvU© 5):2019
wewWGm AvBBwm 60311:2018

wewWGm AvBBwm 60383 (cvU© 1):2006
wewWGm AvBBwm 60383 (cvU© 2):2006

wewWGm AvBBwm 60502 (cvU© 1):2018
wewWGm AvBBwm 60502 (cvU© 2):2018
wewWGm AvBBwm 60502 (cvU© 4):2018
wewWGm AvBBwm 60665 :2020
wewWGm AvBBwm 60669 (cvU© 1):2018

wewWGm AvBBwm 60884 (cvU© 1):2016
wewWGm AvBBwm 60884 (cvU© 2-1):2016
wewWGm AvBBwm 60884 (cvU© 2-2):2016
wewWGm AvBBwm 60884 (cvU© 2-3):2016
wewWGm AvBBwm 60884 (cvU© 2-4):2016
wewWGm AvBBwm 60884 (cvU© 2-5):2016
wewWGm AvBBwm 60884 (cvU© 2-6):2016
wewWGm AvBBwm 60884 (cvU© 2-7):2016

μ. bs
219|

220|
221|
222|

223|

224|

225|

226|
227|
228|

229|

c‡Y¨i bvg
d‡Uv‡fv‡ëBK wWfvB‡mm cvU© 1: ‡gRvi‡g›U Ae d‡Uv‡fv‡ëBK Kv‡i›U-‡fv‡ëR
K¨v‡i±vwiw÷Km&
cvU© 2: wi‡Kvqvi‡g›Um di d‡Uv‡fv‡ëBK ‡idv‡iÝ wWfvB‡mm
cvU© 3: ‡gRvi‡g›U wc«wÝcvjm& di ‡U‡imU«vqvj d‡Uv‡fv‡ëBK (wcwf)
†mvjvi wWfvB‡mm DB_ ‡idv‡iÝ ‡¯úKU«vj B‡iwWq¨vÝ WvUv
cvU© 9: K¬vwmwd‡Kkb Ae ‡mvjvi wmgy‡jUi K¨v‡iKUvwiw÷Km
cvU© 10: ‡g_Wm& Ae wjwbqvi wW‡cb‡WÝ GÛ wjwbqvwiwU
‡gRvi‡g›U
e¨vjv÷ di wUDeyjvi d¬y‡iv‡m›U j¨v¤úm - cvidi‡gÝ
wi‡Kvq¨vi‡g›Um
Gwm mvcøvBW B‡j±«wbK e¨vjv÷ di wUDeyjvi d¬y‡iv‡m›U j¨v¤úm cvidi‡gÝ wi‡Kvqvi‡g›U
†m‡KÛvwi ‡mjm& GÛ e¨vUvwiR di wiwbD‡qej GbvwR© ‡÷v‡iR ‡Rbv‡ij wi‡Kvqvi‡g›Um GÛ ‡g_Wm& Ae ‡U÷ cvU© 1: d‡Uv‡fv‡ëBK Ad wM«W A¨vwcø‡Kkb
B‡jKwU«wmwU wgUvwis BKyBc‡g›U (G.wm.) - cvwU©Kyjvi
wi‡Kvq¨vi‡g›Um - cvU© 11: B‡j‡±«v‡gKvwbK¨vj wgUvim di
A¨vKwUf GbvwR© (K¬v‡mm 0.5, 1 GÛ 2)
B‡jKwU«wmwU wgUvwis BKyBc‡g›U (G.wm.) - cvwU©Kyjvi
wi‡Kvq¨vi‡g›Um - cvU© 21: ÷¨vwUK wgUvim& di A¨vKwUf GbvwR©
(K¬v‡mm 1 GÛ 2)

B‡jKwU«wmwU wgUvwis - ‡c‡g›U wm‡÷gm - cvU© 31: cvwU©Kyjvi
wi‡Kvq¨vi‡g›Um - ÷¨vwUK ‡c‡g›U wgUvim& di A¨vKwUf GbvwR©
(K¬v‡mm 1 GÛ 2)
e¨vUvwi PvR© K‡›U«vjvim& di d‡Uv‡fv‡ëBK wm‡÷g - cvidi‡gÝ
GÛ dvskwbs
‡mjd-e¨vjv‡÷W GjBwW j¨v¤úm di ‡Rbv‡ij jvBwUs mvwf©‡mm
DB_ mvcøvB ‡fv‡ëR > 50 ‡fvë - cvidi‡gÝ wi‡Kvqvi‡g›Um
†U‡imU«vqvj d‡Uv‡fv‡ëBK (wcwf) gwWDjm& - wWRvBb
‡Kvqvwjwd‡Kkb GÛ UvBc A¨v‡c«vfvj cvU© 1: ‡U÷ wi‡Kvqvi‡g›Um
cvU© 1-1: ‡¯úmvj wi‡Kvqvi‡g›Um di ‡Uw÷s Ae wμ÷vjvBb
wmwjKb d‡Uv‡fv‡ëBK (wcwf) gwWDjm&
cvU© 1-2: ‡¯úmvj wi‡Kvqvi‡g›Um di ‡Uw÷s Ae w_b-wdj¥
K¨vWwgqvg †UjyivBW (CdTe) ‡eRW& d‡Uv‡fv‡ëBK (wcwf) gwWDjm&
cvU© 1-3: ‡¯úmvj wi‡Kvqvi‡g›Um di ‡Uw÷s Ae w_b-wdj¥
A¨vgidvm wmwjKb ‡eRW& d‡Uv‡fv‡ëBK (wcwf) gwWDjm&
cvU© 1-4: ‡¯úmvj wi‡Kvqvi‡g›Um di ‡Uw÷s Ae w_b-wdj¥
Cu(In,Ga)(S,Se)2 ‡eRW& d‡Uv‡fv‡ëBK (wcwf) gwWDjm&
cvU© 2: ‡U÷ c«wmRvim&
d‡Uv‡fv‡ëBK (wcwf) gwWDj ‡mdwU ‡Kvqvwjwd‡Kkb cvU© 1: wi‡Kvqvi‡g›Um di KÝU«vKkb
cvU© 2: wi‡Kvqvi‡g›Um di ‡Uw÷s
†mdwU Ae cvIqvi KbfvU©vim& di BDR Bb d‡Uv‡fv‡ëBK
cvIqvi wm‡÷gm& cvU© 1: ‡Rbv‡ij wi‡Kvqvi‡g›Um&
cvU© 2: cvwU©Kyjvi wi‡Kvqvi‡g›Um& di BbfvU©vim&
d‡Uv‡fv‡ëBK (wcwf) wm‡÷gm& - K¨v‡iKUvwiw÷Km Ae `¨v
BDwUwjwU B›Uvi‡dm
BDwUwjwU-B›UviKv‡bK‡UW d‡Uv‡fv‡ëBK BbfvU©vim& - ‡U÷
c«wmRvim& Ae AvBj¨vwÛs wc«‡fbkb ‡gRvim&
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evsjv‡`k gvb
wewWGm AvBBwm 60904 (cvU© 1) :2020
wewWGm AvBBwm 60904 (cvU© 2) :2020
wewWGm AvBBwm 60904 (cvU© 3) :2020
wewWGm AvBBwm 60904 (cvU© 9) :2020
wewWGm AvBBwm 60904 (cvU© 10) :2020
wewWGm AvBBwm 60921:2005
wewWGm AvBBwm 60929:2005
wewWGm AvBBwm 61427 (cvU© 1) :2016

wewWGm AvBBwm 62053 (cvU© 11):2013

wewWGm AvBBwm 62053 (cvU© 21):2013

wewWGm AvBBwm 62055 (cvU© 31):2017

wewWGm AvBBwm 62509:2016
wewWGm AvBBwm 62612:2015

wewWGm AvBBwm 61215 (cvU© 1):2019
wewWGm AvBBwm 61215 (cvU© 1-1):2019
wewWGm AvBBwm 61215 (cvU© 1-2):2019

wewWGm AvBBwm 61215 (cvU© 1-3):2019
wewWGm AvBBwm 61215 (cvU© 1-4):2019
wewWGm AvBBwm 61215 (cvU© 2):2019
wewWGm AvBBwm 61730 (cvU© 1):2019
wewWGm AvBBwm 61730 (cvU© 2):2019

wewWGm AvBBwm 62109 (cvU© 1) :2016
wewWGm AvBBwm 62109 (cvU© 2) :2016
wewWGm AvBBwm 61727 :2020
wewWGm AvBBwm 62116 :2020

িসeম লাiেসেন্সর আoতাভূক্ত বাধয্তামূলক 33৯িট পেণয্র খাত/uপখাত িভিত্তক তািলকা
গর্ুপ-2: ফল জাতীয় পণয্ (26 িট)
কর্ম
2।
3।
4।
5।
6।
7।
8।
9।
৯।
21।
22।
23।
24।
25।
26।

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 614:3117 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 617:3113 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 619:3117 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 623:3128 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 624:3124 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 628:3126 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 634:3126 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 638:3126 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 639:312৯ (4য় িরিভশন)
িবিডeস 641:3113 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2692:3126 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 29৯7:3126
িবিডeস িসeিস 53:3118
িবিডeস িসeিস 371:3125
িবিডeস িসeিস 3৯7:3125

পেণয্র নাম
কয্ান্ড eন্ড েবাটল্ড টস
ট েস্কায়ােশস
ট কিড র্েয়ল
সস্ ( টস aর েভিজেটবলস)
টস eন্ড েভিজেটবলস জুেসস
টেমেটা েপস্ট
ফােমর্েন্টড িভেনগার
কনেসনে েটড ট জুস
ট িসরাপ
টেমেটা েকচাপ
ট ি ংকস
িসনেথিটক িভেনগার
কয্ান্ড পাiনaয্াপল
িপেকলড টস eন্ড েভিজেটবলস
জয্ামস, েজিলস eন্ড মারমােলডস

গর্ুপ-3: দুগ্ধজাতীয় পণয্ (27 িট)
কর্ম
27।
28।
29।
2৯।
31।
32।
33।
34।
35।
36।
37।
38।
39।
3৯।
41।
42।

পেণয্র নাম
িমল্ক পাuডার
বাটার aেয়ল eন্ড িঘ
আiসিকর্ম
লািচ্ছ (iuগাট র্ ি ংক)
েফ্লভাড র্ িমল্ক
পাস্তুরাiজড িমল্ক
সুiেটন্ড/আনসুiেটন্ড কনেডন্সড িফল্ড িমল্ক
আ া হাi েটেম্পেরচার (iueiচিট) ি েটড িমল্ক
পাস্তুরাiজ েলা ফয্াট িমল্ক eন্ড স্টয্ান্ডারাiজড িমল্ক
iনফয্ান্ট ফমু র্লা eন্ড ফরমুলাস ফর েস্পশাল
েমিডেকল পারপােসস iনটয্ােন্ডড ফর iনফয্ান্টস
েসসড িসিরয়াল েবজড ফুড ফর iনফয্ান্টস eন্ড
iয়াং িচে ন
ফেলাআপ ফমু র্লা
ফােমর্েন্টড িমল্ক
েব্লন্ড aব িস্কমড িমল্ক eন্ড েভিজেটবল ফয্াট iন
পাuডাড র্ ফমর্
বাটার
কনেডন্সড িমল্ক eন্ড কনেডন্সড িস্কম িমল্ক

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 971:3131 (3য় িরিভশন)
িবিডeস ৯19:3123 (3য় িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট-2:3131
িবিডeস 2194:3117 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2581:3126 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2582:3123
িবিডeস 2813:312৯ (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2891:3125 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2916:3133
িবিডeস 2977:3133
িবিডeস িসeিস 83:3119
িবিডeস িসeিস 85:3118
িবিডeস িসeিস 267:3119, eেমন্ডেমন্ট-2:311৯
িবিডeস িসeিস 354:3126
িবিডeস িসeিস 362:3132
িবিডeস িসeিস e-2:3113
িবিডeস িসeিস e-5:3113

গর্ুপ-4: ৈতল জাতীয় পণয্ (8িট)
কর্ম
43।
44।
45।
46।
47।
48।
49।

পেণয্র নাম
মাস্টাড র্ aেয়ল
বনস্পিত
র্
ফিটফাiড
সয়ািবল aেয়ল
র্
ফিটফাiড
eিডবল পাম aেয়ল
র্
ফিটফাiড
eিডবল সানফ্লাoয়ার aেয়ল
র্
ফিটফাiড
পাম aিলন
র্
ফিটফাiড
eিডবল রাiস ান aেয়ল

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 36:3126 (3য় িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট-3131
িবিডeস 915:3122 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 287৯:3125, eেমন্ডেমন্ট-2:3132
িবিডeস 2881:3125, eেমন্ডেমন্ট-2:3132
িবিডeস 2884:3127 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2885:3117, eেমন্ডেমন্ট-2:3132
িবিডeস 2997:3125
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গর্ুপ-5: শকর্রা জাতীয় পণয্ (42িট)
কর্ম
4৯।
51।
52।
53।
54।
55।
56।
57।
58।
59।
5৯।
61।
62।
63।
64।
65।
66।
67।
68।
69।
6৯।
71।
72।
73।
74।
75।
76।
77।
78।
79।
7৯।

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 249:3117 (3য় িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট-2:3119
িবিডeস 2৯1:3127 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 344:312৯ (4য় িরিভশন)
িবিডeস 491:3118 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 492:3118 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 493:3127 (4য় িরিভশন aয্ােমন্ডেমন্ট 2:3129)
িবিডeস 494:3112 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 495:3128 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 5৯1:3125 (4য় িরিভশন)
িবিডeস ৯৯8:3117 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2111:3112 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2112:3121 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2217:3126 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 25৯9:3123 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2663:3126 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2667:328 (2ম িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট-2:312৯
িবিডeস 2675:3127 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2685:3132 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 2731:3111, eেমন্ড-2:3131
িবিডeস 28৯7:3119
িবিডeস 2912:3126 (3য় িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট-2:3129
িবিডeস 2958:3122
িবিডeস 2৯26:3127
িবিডeস 2৯38:3128
িবিডeস 2৯68:3129
িবিডeস 2৯71:312৯
িবিডeস িসeিস 9:3118
িবিডeস িসeিস ৯:3117
িবিডeস িসeিস 23:3118
িবিডeস িসeিস 98:3119
িবিডeস িসeিস 323:3117

পেণয্র নাম
িরফাiন্ড সুগার
সুিজ (েসেমািলনা)
েপালি িফডস
হুiট আটা
ময়দা
ে ড
িবস্কুটস
ময্াকারিন, স্পােগািট eবং েসমাi
লেজেন্সস
হুiট ান
টিফস
oেয়ফার িবস্কুট
নুডলস
চুiংগাম, বলগাম eবং বাবলগাম
iনস্টয্ান্ট নুডলস্
িচপস/েকর্কারস
চানাচুর
েকক
লাচ্ছা েসমাi
মুিড়
eিডবল েজল
আiস লিল
িফস িফডস
পেটেটা িচপস
কণ র্ েফ্লক্স
oটস
েডক্সে াজ মেনাহাiে ট
িলকুiড গ্লুেকাজ
হািন
চকেলট
সুগার

গর্ুপ-6: পানীয় জাতীয় পণয্ (9িট)
কর্ম
81।
82।
83।
84।
85।
86।
87।
88।

পেণয্র নাম
(ক) সলুয্বল কিফ পাuডার
(খ) েরােস্টড eন্ড গর্াuন্ড কিফ
(গ) েরােস্টড কিফ িচেকাির পাuডার
কােব র্ােনেটড েবভােরেজস
পয্ােকজড ি ংিকং oয়াটার
নয্াচারাল িমনােরল oয়াটার
সফট ি ংকস পাuডার
র্
আিটিফিসয়াল
েফ্লভাড র্ ি ংকস
ব্লয্াক িট- েডিফিনশন eন্ড েবিসক িরেকায়য্ারেমন্টস
iন্সটয্ান্ট িট iন সিলড ফরম

কর্ম
89।
8৯।
91।
92।
93।
94।

পেণয্র নাম
টারমািরক পাuডার
িচিল পাuডার
েকািরেয়ন্ডার পাuডার
কাির পাuডার
আেয়াডাiজড সল্ট
িকuিমন পাuডার

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 874:3127 (3য় িরিভশন), eেমন্ড-2:3131
িবিডeস 916:3127 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 917:3127 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2234:3124 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 2351:3132 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2525:3132 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2697:3118 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2988:3125
িবিডeস আieসo 4831:3128
িবিডeস আieসo 718৯:3126

গর্ুপ-7: মসলা জাতীয় পণয্ (7িট)
বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস ৯৯2:3131 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2128:3131 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2195:3126 (2ম িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট-2:3131
িবিডeস 2316:3124 (3য় িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট-2:3131
িবিডeস 2347:3131 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2918:3119, eেমন্ডেমন্ট-2:3131

গর্ুপ-8: বনজ জাতীয় পণয্ (6িট)
কর্ম
95।
96।
97।
98।
99।

পেণয্র নাম
প্লাiuড িট-েচস্ট
প্লাiuড ফর েজনােরল পারপােসস
েসফিট ময্ােচস iন বেক্সস
েফিসয়াল িটসুয্ েপপার
টয়েলট িটসুয্ েপপার

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 29:3117 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 8৯৯:3117 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2151:3117 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2834:3114
িবিডeস 2856:312৯ (2ম িরিভশন)

18

গর্ুপ-9: রসায়ন (সাধারণ) পণয্ (34 িট)
কর্ম
9৯।
৯1।
৯2।
৯3।
৯4।
৯5।
৯6।
৯7।
৯8।
৯9।
৯৯।
211।
212।
213।
214।
215।
216।

পেণয্র নাম
মসকুiেটা কেয়ল
েমলািথয়ন 68% (ডিব্লu/িভ) (iমালিসিফয়য্াবল কনেসনে টস)
লিন্ড েসাপ
েকালটার ব্লয্াক েপiন্ট (আলকাতরা)
স্টয্াম্প পয্াড iংক
iন্টান র্াল কমব্াশন iিঞ্জন কর্য্াংেকস aেয়ল
(িডেজল eন্ড গয্ােসািলন)
হাiিস্পড িডেজল
আনেলেডড েমাটর গয্ােসািলন-ি িময়াম
আনেলেডড েমাটর গয্ােসািলন-েরগুলার
েরিডিমক্সড েপiন্ট ািশং, িফিনিশং েসিমগ্লস ফর
েজনােরল পারপাস
oয়াটার ফর iuজ iন েসেকন্ডাির বয্াটািরজ
সুয্ পিলশ, েপস্ট
eনােমল িসেন্থিটক eক্সেটিরয়র (ক) আন্ডার
েকািটং, খ) িফিনিশং
িসনেথিটক িডটারেজন্ট পাuডার
িলকুiড িডস oয়াশ
িসেমন্ট েপiন্ট
িলকুiড টয়েলট িক্লনার (েপােস র্িলন েবালস eন্ড

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 219৯:3129 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 228৯:3112 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 23:312৯ (4য় িরিভশন)
িবিডeস 7৯ (পাট র্-3):2৯৯2,eেমন্ডেমন্ট-2:3117
িবিডeস ৯1:3122 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 454:3123 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 455:3131 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 457:3121 (5থ র্ িরিভশন), িরeয্াফামর্ড 3131
িবিডeস 458:312৯ (6ম িরিভশন)
িবিডeস 513:2৯9৯, eেমন্ডেমন্ট 2, 3:3118
িবিডeস 945:3118(2ম িরিভশন)
িবিডeস 2117:2৯92, eেমন্ডেমন্ট 2:3117
িবিডeস 2534:3129 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2556:312৯ (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2665:3132 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2817:3126 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2818:3132 (2ম িরিভশন)

iuিরনালস)

217।
218।
219।
21৯।
221।
222।

iমালশন েপiন্ট
iেকােনািম iমালমন েপiন্ট (িডেস্টম্পার)
িলকুiড েফ্লার িক্লনার
িলকুiড হয্ান্ডoয়াশ
eলেকাহল েবজড হয্ান্ড সয্ািনটাiজার
িবটুিমন eন্ড িবটুিমনাস বাiন্ডাস র্-েস্পিশিফেকশন
ফর ে িভং েগর্ড িবটুিমনস
িবটুিমন eন্ড িবটুিমনাস বাiন্ডাস র্-ে ম oয়াকর্ ফর
েস্পিসফাiং কয্াটায়িনক িবটুিমনাস iমালশন

িবিডeস 2938:3129 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2944:3129 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 296৯:3132 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2৯84:312৯
িবিডeস 2৯91:3131
িবিডeস ieন 236৯2:311৯
িবিডeস ieন 24919:311৯

গর্ুপ-৯: েলখনী সামগর্ী (6িট)
কর্ম
223।
224।
225।
226।
227।

পেণয্র নাম
েপিন্সলস
রাiিটং eন্ড ি িন্টং েপপারস
কাব র্ন েপপার ফর টাiপ রাiটার
িনuজি ন্ট
বলপেয়ন্ট েপনস

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 441:2৯৯4 (2ম িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট-2: 3117
িবিডeস 516: 3123 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 522:2৯9৯ (2ম িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট 2:3117
িবিডeস 956:3123 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2495:3113 (2ম িরিভশন)

গর্ুপ-21: চামড়া o চামড়াজাত পণয্ (4িট)
কর্ম
228।
229।
22৯।

পেণয্র নাম
েসাল েলদার
ডাiেরক্ট মেল্ডড েসাল (িডeমeস) বুটস ফর
েজনােরল পারপাস
সুজ (িফিজকয্াল)

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 451:3123 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2666:2৯৯8
িবিডeস 2৯55:3129

গর্ুপ-22: প্লািস্টক o প্লািস্টক জাতীয় পণয্ (6িট)
কর্ম
231।
232।
233।
234।

235।

পেণয্র নাম
েরােটশনাল েমােল্ডড পিলiথাiিলন oয়াটার
েস্টােরজ টয্াংকস
পাiপস eন্ড িফিটংস েমiড aব আনপ্লািস্টসাiজড
পিলিভনাiল েক্লারাiড (িপিভিস-iu) ে সার পাiপস ফর
েপােটর্বল oয়াটার সাপ্লাi
কেন্টiনারস ফর পয্ােকিজং aব িমনােরল
oয়াটার eন্ড ি ংিকং oয়াটার
আনপ্লািস্টসাiজড পিলিভনাiলেক্লারাiড
(িপিভিস-iu) ে াফাiলস ফর দয্া েফি েকশন
aব uiেন্ডাজ eন্ড েডারস-ক্লািসিফেকশন,
িরেকায়ারেমন্টস eন্ড েটস্ট েমথডস
প্লািস্টক পাiিপং িসেস্টমস-পিলiথাiিলন (িপi)
পাiপস eন্ড িফিটংস iuজড ফর oয়াটার সাপ্লাi
পাট র্ 2: েজনােরল
পাট র্ 3: পাiপস
পাট র্ 4: িফিটংস

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 27৯৯:3113
িবিডeস 2989:3126
িবিডeস 2৯69:312৯
িবিডeস ieন 23719:3119

িবিডeস আieসo 5538-2:3121
িবিডeস আieসo 5538-3:3121
িবিডeস আieসo 5538-4:3121
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গর্ুপ-23: সাধনী পণয্ (31িট)
কর্ম
236।
237।
238।
239।
23৯।
241।
242।
243।
244।
245।
246।
247।
248।
249।
24৯।
251।
252।
253।
254।
255।

পেণয্র নাম
টয়েলট েসাপ
েকােকানাট aেয়ল
টুথেপস্ট
েশিভং িকর্ম
শয্াম্পু, সারফয্াকেটন্ট েবজড
িস্কন পাuডারস
েহয়ার aেয়লস
টুথ পাuডার
িস্কন িকর্মস
েনiল পিলশ (েনiল eনােমল)
িলপিস্টক
আফটার েশভ েলাশন
েবিব aেয়ল
টয়েলট েসাপ ফর েবিবস
িস্কন পাuডার ফর েবিবস
িস্কন িকর্ম eন্ড েলাশন ফর েবিবস
েবিব শয্াম্পু
িস্কন েলাশনস
নয্াচারাল েহনা/েমেহিদ (পাuডার eন্ড েপস্ট)
িসনেথিটক কালার েপস্ট

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 24:3132 (5থ র্ িরিভশন)
িবিডeস ৯৯:3118 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2327:3123 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2352:3128 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 237৯:3132 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 2448:3126 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 244৯:3129 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2481:3128 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2493:312৯ (4য় িরিভশন)
িবিডeস 2532:2৯৯3, িরaয্াফামর্ড 3132
িবিডeস 2535:2৯৯4, eেমন্ডেমন্ট 2,3:3117
িবিডeস 2635:3117 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2877:3115
িবিডeস 28৯9:312৯ (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2955:3122
িবিডeস 2969:312৯ (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2995:3125
িবিডeস 2৯34:312৯ (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2৯77:312৯
িবিডeস 2৯78:312৯

গর্ুপ-24: সার o কীটনাশক পণয্ (5িট)
কর্ম
256।
257।
258।
259।

পেণয্র নাম
aয্ালুিমিনয়াম সালেফট, নন েফিরক
ি পল সুপার ফসেফট (িটeসিপ)
র্
iuিরয়া (ফািটলাiজার)
ডাieয্ােমািনয়াম ফসেফট

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 25৯:3125 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 327:2৯৯2 (2ম িরিভশন), eয্ােমন্ড 2:3118
িবিডeস 328:3122 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2739:3111

গর্ুপ-25: ব o ব জাতীয় পণয্ (24 িট)
কর্ম.
25৯।
261।
262।
263।
264।
265।
266।
267।
কর্ম.
268।
269।
26৯।
271।
272।

পেণয্র নাম
পপিলন েফি কস
কটন সুiং ে ডস
কটন শািড়-পাoয়ারলুম
কটন কয্ানভাস
আমে লা ক্লথ
পিলেয়স্টার েব্লন্ড সািটংর্ (মােকর্ট ভয্ারাiিটজ)
পিলেয়স্টার েব্লন্ড সুয্িটং
iন্ডাি য়াল সুiং ে ডস েমড েহালিল aর পাট র্িল
ম িসেন্থিটক ফাiবারস
পেণয্র নাম
aয্াবজরেবন্ট কটন
েসেনটাির নয্াপিকনস
হয্ান্ডলুম কটন-লুিঙ্গ ক্লথ
েটক্সটাiলস-কালার ফাস্টেনস েরিটংস
েটক্সটাiলস েটস্টস ফর কালার ফাস্টেনস পাট র্ i
22: কালার ফাস্টেনস টু িস্টিমং

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 43:3122 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 44:2৯9৯ (2ম িরিভশন), িরeয্াফামর্ড 3116
িবিডeস 74:3128 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 42৯:3116 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 2236:3116 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2259:3122 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2286:3122 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2332:3122 (4য় িরিভশন)
বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 2371:3127
িবিডeস 2372:312৯ (3য় িরিভশন)
িবিডeস 2442:3128
িবিডeস 2869:3117
িবিডeস আieসo 216-i 22:3115

গর্ুপ-26: েটক্সটাiল েমিশনাির o eেক্সসিরজ (3িট)
কর্ম
273।
274।

পেণয্র নাম
রাবার ফ্লয্াট ান্সিমশন েবিল্টং aব েটক্সটাiল
কন াকশন ফর েজনােরল iuজ
রাবার কনেভয়র eন্ড iিলেভটর েবিল্টং aব প্লাi
কন াকশন-পাট র্-2, ফর েজনােরল iuজ

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 22৯৯:3116 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2311 (পাট র্-2):3116 (2ম িরিভশন)
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গর্ুপ-27: ৈবদুয্িতক সামগর্ী/সরঞ্জাম পণয্ (44িট)
কর্ম
275।
276।
277।

278।

279।
27৯।
281।
282।
283।
284।
285।
286।
287।

288।
289।
28৯।

পেণয্র নাম
টাংেস্টন িফলােমন্ট লয্াম্পস ফর েডােমিস্টক eন্ড
িসিমলার েজনােরল লাiিটং পারপােসস-পারফরেমন্স
িসিলং েরােজস
িলড-eিসড স্টয্াট র্ার বয্াটািরজ
পাট র্2: েজনােরল িরেকায়য্ারেমন্টস eন্ড েমথডস aব েটস্ট
পাট র্ 3: ডাiেমনশনস aব বয্াটািরজ eন্ড
ডাiেমনশন eন্ড মািকর্ং aব টািমর্নালস
পাট র্ 4: ডাiেমনশনস aব বয্াটািরজ ফর েহিভ
কমািশর্য়াল িভিহকয্ালস
পারফরেমন্স eন্ড কন্স াকশন aব iেলি ক
সাকুর্েলিটং ফয্ান্স eন্ড েরগুেলটরস (িসিলং eন্ড
েডকেহড ফয্ান্স, পয্াডাস্টাল ফয্ান্স eন্ড
েটিবল/েকিবন ফয্ান্স uiথ iন-িবল্ড েরগুেলটরস)
ি েফiজ iনডাকশন মটর
iেলি ক টাiপ ফয্ান েরগুেলটরস
কাট আuট সুiচ (েমiন সুiচ)
েপারেসিলন iন্সুেলটর ফর oভারেহড পাoয়ার
লাiনস uiথ e নিমনাল েভােল্টজ আপ টু eন্ড
iনক্লুিডং 2111 েভাল্ট
েসলফ বয্ালােস্টড লয্াম্পস ফর েজনােরল লাiিটং
সািভর্েসস পারফরেমন্স িরেকায়ারেমন্টস
eনািজর্ iিফিসেয়িন্স েরিটং ফর েসলফ বয্ালােস্টড
লয্াম্পস eন্ড মিডuলার টাiপ কমপয্াক্ট
েফ্লারেসন্ট লয্াম্পস
হাuজেহাল্ড েরি জােরটরস eন্ড ি জারস
েস্পিসিফেকশন ফর eনািজর্-iিফিশেয়িন্স েরিটং
aব হাuজেহাল্ড েরি জােরটরস। েরি জােরটরি জারস eন্ড ি জারস
পারফরেমন্স aব eয়ার কিন্ডশনারস eন্ড িহট
পাম্পস-eনািজর্ েলেবিলং eন্ড িমিনমাম eনািজর্
পারফরেমন্স স্টয্ান্ডাড র্ (eমiিপeস)
িরেকায়ারেমন্টস
পাoয়ার ান্সফরমারস-পাট র্ 2: েজনােরল
ডাবল-কয্াপড ফ্লুেরােসন্ট লয্াম্পস-পারফরেমন্স
েস্পিসিফেকশন
াiমাির বয্াটািরজ
(ক) পাট র্ 2: েজনােরল
(খ) পাট র্ 3: িফিজকয্াল eন্ড iেলি কয্াল
েস্পিসিফেকশনস
(গ) পাট র্ 4: oয়াচ বয্াটািরজ
(ঘ) পাট র্ 5: েসiফিট aব িলিথয়াম বয্াটািরজ
(ঙ) পাট র্ 6: েসiফিট aব বয্াটািরজ uiথ
aয্াকুয়াস iেলে ালাiট

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 28:3117 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 227:3117 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 317 (পাট র্-2): 3113 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 317 (পাট র্-3): 3113 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 317 (পাট র্-4): 3113 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 929:2৯৯9 (2ম িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট 2:3117

িবিডeস 224৯:2৯97 eয্ােমন্ড 2:3117
িবিডeস 2434:2৯৯2
িবিডeস 24৯6:2৯৯4, িরeয্াফামর্ড 3116
িবিডeস 2654:3117 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2845:3114
িবিডeস 2872:3124 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 295৯:3123
িবিডeস 2961:3123
িবিডeস 2963:3123

িবিডeস আiiিস 71187 (পাট র্-2):3127
িবিডeস আiiিস 71192:3117
(ক) িবিডeস আiiিস 71197 পাট র্-2):3116
(খ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-3):3116
(গ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-4):3116
(ঘ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-5):3116
(ঙ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-6):3116
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কর্ম
291।
292।

293।
294।
295।

296।

297।

298।
299।
29৯।

পেণয্র নাম
iেলি ক আয়রনস ফর হাuজেহাল্ড aর িসিমলার
iuজ-েমথডস ফর েমজািরং পারফরেমন্স
iন্সুেলটরস ফর oভারেহড লাiনস uiথ e
নিমনাল েভােল্টজ aয্াবাভ 2111 েভাল্ট
(ক) পাট র্ 2: িসরািমক aর গ্লাস iন্সুেলটর েসটস
ফর eিস িসেস্টমস-েডিফিনশনস, েটস্ট েমথডস
eন্ড aয্াকেসপ্টয্ান্স কর্াiেটিরয়া
(খ) পাট র্ 3: iন্সুেলটর ি ংস eন্ড iন্সুেলটর
েসটস ফর eিস িসেস্টমস-েডিফিনশনস, েটস্ট
েমথডস eন্ড aয্াকেসপ্টয্ান্স কর্াiেটিরয়া
eিস iেলি ক েভিন্টেলিটং ফয্ানস eন্ড
েরগুেলটরস ফর হাuজেহাল্ড eন্ড িসিমলার
পারপেসস
সুiেচস ফর হাuজেহাল্ড eন্ড িসিমলার িফক্সড
iেলি কয্াল iন্সটেলশনস- পাট র্ 2: েজনােরল
িরেকায়য্ারেমন্টস
প্লাগস eন্ড সেকট-আuটেলটস ফর হাuজেহাল্ড
eন্ড িসিমলার পারপােজজ
পাট র্ 2: েজনােরল িরেকায়য্ারেমন্টস
র্
পাট র্ 3-2: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর
িফuজড প্লাগস
র্
পাট র্ 3-3: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর
সেকট-আuটেলটস ফর aয্াপ্লােয়েন্সস
র্
পাট র্ 3-4: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর
সুiচড সেকট-আuটেলটস uiদাuট iন্টারলক
ফর িফক্সড iন্সটেলশনস
র্
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর প্লাগস
পাট র্ 3-5: পািটকুলার
eন্ড সেকট-আuটেলটস ফর eসieলিভ
র্
পাট র্ 3-6: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর
eয্াডাপ্টরস
র্
পাট র্ 3-7: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর
সুiচড সেকট-আuটেলটস uiথ iন্টারলক ফর
িফক্সড iেলি কয্াল iন্সটেলশনস
র্
পাট র্ 3-8: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর কড র্
eক্সেটনশন েসটস
iেলি কয্াল eেক্সসিরজ-সািকর্ট ে কারস ফর
oভারকােরন্ট ে ােটকশন ফর হাuজেহাল্ড eন্ড
িসিমলার iন্সটেলশন্স পাট র্-2: সািকর্ট ে কারস
ফর eিস aপােরশন
ফেটােভালেটiক িডভাiস-পাট র্ 2: েমজারেমন্ট
aব ফেটােভালেটiক কােরন্ট- েভােল্টজ
কয্ােরক্টারিস্টকস
ফেটােভালেটiক িডভাiস-পাট র্ 3:
িরেকায়ারেমন্টস ফর েরফােরন্স েসালার িডভাiস
ফেটােভালেটiক িডভাiস-পাট র্ 4: েমজারেমন্ট
ি িন্সপালস ফর েটেরসি য়াল ফেটােভালেটiক
(িপিভ) েসালার িডভাiস uiথ েরফােরন্স
ে ক াল iরািডেয়ন্স ডাটা
ফেটােভালেটiক িডভাiস-পাট র্ ৯: েসালার
িসমুেলটর পারফরেমন্স িরেকায়ারেমন্টস
ফেটােভালেটiক িডভাiস-পাট র্ 21: েমথডস aব
িলিনয়ািরিট েমজারেমন্ট
বয্ালাস্ট ফর িটuবুলার ফুেরােসন্ট লয্াম্পসপারফরেমন্স িরেকায়য্ারেমন্টস
eিস সাপ্লাiড iেল িনক বয্ালাস্ট ফর িটuবুলার
েফ্লােরােসন্ট লয্াম্পস পারফরেমন্স
িরেকায়য্ারেমন্টস
েসেকন্ডাির েসলস eন্ড বয্াটািরজ ফর িরিনueবল
eনািজর্ েস্টােরজ েজনােরল িরেকায়য্ারেমন্টস eন্ড
েমথডস aব েটস্ট — পাট র্-2: ফেটােভালেটiক
aব-িগর্ড eয্ািপ্লেকশন

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস আiiিস 71422:3129

(ক) িবিডeস আiiিস 71494-2:3117
(খ) িবিডeস আiiিস 71494-3:3117

িবিডeস আiiিস 71776:3131
িবিডeস আiiিস 7177৯-2:3129

িবিডeস আiiিস 71995-2:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-2:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-3:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-4:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-5:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-6:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-7:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-8:3127

িবিডeস আiiিস 719৯9-2:3127

িবিডeস আiiিস 71৯15-2:3131
িবিডeস আiiিস 71৯15-3:3131
িবিডeস আiiিস 71৯15-4:3131
িবিডeস আiiিস 71৯15-৯:3131
িবিডeস আiiিস 71৯15-21:3131

িবিডeস আiiিস 71৯32:3116
িবিডeস আiiিস 71৯3৯:3116
িবিডeস আiiিস 72538 (পাট র্-2):3127
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কর্ম
2৯1।

2৯2।
2৯3।

2৯4।
2৯5।
2৯6।

2৯7।

পেণয্র নাম
iেলি িসিট িমটািরং iকুiপেমন্ট (eিস)র্
পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস পাট র্-22:
iেলে ােমকািনকয্াল িমটারস ফর eয্াকিটভ
eনািজর্ (ক্লাশ 1.6, 2 eবং 3)
iেলি িসিট িমটািরং iকুেয়পেমন্ট (eিস)র্
পািটকুলার
িরেকায়ারেমন্টস পাট র্ 32: স্টয্ািটক
িমটারস ফর eিক্টভ eনািজর্ (ক্লাশ 2 eবং 3)
iেলি িসিট িমটািরং- েপেমন্ট িসেস্টমস পাট র্ 42:
র্
পািটকুলার
িরেকায়ারেমন্টস-স্টয্ািটক েপেমন্ট
িমটারস ফর eয্াকিটভ eনািজর্ (ক্লােশস 2 eবং
3)
বয্াটাির চাজর্ কে ালাস র্ ফর ফেটােভালেটiক
িসেস্টম- পারফরেমন্স eন্ড ফাংশিনং
েসল্ফ বয্ালােস্টড eলiিড লয্াম্পস ফর েজনােরল
লাiিটং সািভর্েসস uiথ সাপ্লাi েভােল্টজ > 61
েভাল্ট পারফরেমন্স িরেকায়ারেমন্টস
েটের ায়াল ফেটােভােল্টiক (িপিভ) মিডuলিডজাiন েকায়ািলিফেকশন eন্ড টাiপ
aয্াে াভাল-পাট র্ 2: েটস্ট িরেকায়ারেমন্টস
পাট র্ 2-2: েস্পশাল িরেকায়ারেমন্টস ফর েটিস্টং
aব িকর্স্টালাiন িসিলকন ফেটােভােল্টiক
(িপিভ) মিডuলস
পাট র্ 2-3: েস্পশাল িরেকায়ারেমন্টস ফর েটিস্টং
aব িথন-িফল্ম কয্াডিময়াম েটলুরাiড () েবজড
ফেটােভােল্টiক (িপিভ) মিডuলস
পাট র্ 2-4: েস্পশাল িরেকায়ারেমন্টস ফর েটিস্টং
aব িথন-িফল্ম aয্ামফারস িসিলকন েবজড
ফেটােভােল্টiক (িপিভ) মিডuলস
পাট র্ 2-5: েস্পশাল িরেকায়ারেমন্টস ফর েটিস্টং
aব িথন-িফল্ম Cu(In,Ga)(S,Se)2 েবজড
ফেটােভােল্টiক (িপিভ) মিডuলস
পাট র্ 3: েটস্ট িসজারস
ফেটােভােল্টiক (িপিভ) মিডuল েসফিট
েকায়ািলিফেকশনপাট র্ 2: িরেকায়ারেমন্টস ফর কন্স াকশন
পাট র্ 3: িরেকায়ারেমন্টস ফর েটিস্টং
েসফিট aব পাoয়ার কনভাট র্ারস ফর iuজ iন
ফেটােভােল্টiক পাoয়ার িসেস্টমস্পাট র্ 2: েজনােরল িরেকায়ারেমন্টস্
র্
পাট র্ 3: পািটকুলার
িরেকায়ারেমন্টস্ ফর
iনভাট র্ারস্
ফেটােভােল্টiক (িপিভ) িসেস্টমস্কয্ােরকটািরিস্টকস aব দয্া iuিটিলিট iন্টারেফস
iuিটিলিট-iন্টারকােনকেটড
ফেটােভােল্টiক iনভাট র্ারস-েটস্ট িসজারস্ aব
আiলয্ািন্ডং ি েভনশন েমজারস্

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস আiiিস 73164 (পাট র্-22):3124

িবিডeস আiiিস 73164 (পাট র্-32):3124
িবিডeস আiiিস 73166-42:3128

িবিডeস আiiিস 7361৯:3127
িবিডeস আiiিস 73723:3126
িবিডeস আiiিস 72323 (পাট র্ 2):312৯
িবিডeস আiiিস 72323 (পাট র্ 2-2):312৯
িবিডeস আiiিস 72323 (পাট র্ 2-3):312৯
িবিডeস আiiিস 72323 (পাট র্ 2-4):312৯
িবিডeস আiiিস 72323 (পাট র্ 2-5):312৯
িবিডeস আiiিস 72323 (পাট র্ 3):312৯
িবিডeস আiiিস 72323 (পাট র্ 3-2):312৯
িবিডeস আiiিস 72323 (পাট র্ 3-3):312৯

িবিডeস আiiিস 7321৯ (পাট র্ 2):3127
িবিডeস আiiিস 7321৯ (পাট র্ 3):3127
িবিডeস আiiিস 72838:3131
িবিডeস আiiিস 73227:3131

গর্ুপ-28: িবদুয্ৎবাহী তার (7িট)
কর্ম
2৯8।

পেণয্র নাম
iন্সুেলেটড ফ্লয্ািক্সবল কড র্স
(ক) পাট র্-2: েজনােরল িরেকায়য্ারেমন্টস
(খ) পাট র্-3: িরেকায়য্ারেমন্টস ফর রাবার
iন্সুেলেটড ফ্লয্ািক্সবল কড র্স
(গ) পাট র্-4: িরেকায়য্ারেমন্টস ফর িপিভিস
iন্সুেলেটড ফ্লয্ািক্সবল কড র্স
(ঘ) পাট র্-5: েফ্লিক্সবল কড র্স iন্সুেলেটড uiথ
ভািন র্শড গ্লাস ফাiবার
(ঙ) পাট র্-6: িপিভিস iন্সুেলেটড eক্সেটনিসবল লীডস
(চ) পাট র্-7: েমথডস aব েটস্ট

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
(ক) িবিডeস 9৯৯ (পাট র্-2):3111 (2ম িরিভশন)
(খ) িবিডeস 9৯৯ (পাট র্-3):3111 (2ম িরিভশন)
(গ) িবিডeস 9৯৯ (পাট র্-4):3111 (2ম িরিভশন) eয্ােমন্ডেমন্ট 2:311৯
(ঘ) িবিডeস 9৯৯ (পাট র্-5):3111 (2ম িরিভশন)
(ঙ) িবিডeস 9৯৯ (পাট র্-6):3111 (2ম িরিভশন)
(চ) িবিডeস 9৯৯ (পাট র্-7):3111 (2ম িরিভশন)
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কর্ম
2৯9।
2৯৯।

311।

312।

313।

পেণয্র নাম
িপিভিস iন্সুেলেটড কয্াবলস (নন-আরমার র্ড ফর
iেলি ক পাoয়ার eন্ড লাiিটং)
oয়য্াiিন্ডং oয়য্ারস (ক) পাট র্-2: eনােমলড
রাuন্ড কপার oয়য্াiিন্ডং oয়য্ারস
(খ) পাট র্-3: eনােমলড েরকটয্াংগুলার কপার
oয়য্াiিন্ডং oয়য্ারস
(গ) পাট র্-4: eনােমলড রাuন্ড aয্ালুিমিনয়াম
oয়য্াiিন্ডং oয়য্ারস
(ঘ) পাট র্-5: eনােমলড েরকটয্াংগুলার
aয্ালুিমিনয়াম oয়য্াiিন্ডং oয়য্ারস
(ঙ) পাট র্-6: েটস্ট েমথডস
েবয়ার aয্ালুিমিনয়াম eন্ড aয্ালুিমিনয়াম aয্ালয়
কন্ডাক্টরস ফর oভারেহড পাoয়ার ান্সিমশন
eয্ালুিমিনয়াম কন্ডাক্টরস িস্টল ির-iনেফাস র্ড
(eিসeসআর) ফর oভারেহড পাoয়ার ান্সিমশন
কর্স িলংকড পিলiথাiিলন iন্সুেলেটড িপিভিস
িশথড েকবলস পাট র্ 2: oয়ািকর্ং েভােল্টজ আপ টু
eন্ড iনক্লুিডং 2211 িভ
কর্স িলংকড পিলiথাiিলন iন্সুেলেটড িপিভিস
িশথড েকবলস পাট র্ 3: ফর oয়ািকর্ং েভােল্টজ
ম 4.4 েকিভ আপ টু eন্ড iনক্লুিডং 44 েকিভ
পাoয়ার কয্াবলস uiথ eক্স েু ডড iন্সুেলশন eন্ড
েদয়ার eেক্সসিরজ ফর েরেটড েভােল্টজ ম 2
েকিভ আপ টু 41 েকিভ
(ক) পাট র্ 2: কয্াবলস ফর েরেটড েভােল্টেজস aব
2 েকিভ eন্ড 4 েকিভ
(খ) পাট র্ 3: কয্াবলস ফর েরেটড েভােল্টেজস ম
7 েকিভ আপ টু 41 েকিভ
(গ) পাট র্ 5: েটস্ট িরেকায়ারেমন্টস aন
eেক্সসিরজ ফর কয্াবলস uiথ েরেটড
েভােল্টেজস ম 7 েকিভ আপ টু 41 েকিভ

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস ৯11:3121 (3য় িরিভশন)
(ক) িবিডeস 2145 (পাট র্-2):3117 (2ম িরিভশন)
(খ) িবিডeস 2145 (পাট র্-3):3117 (2ম িরিভশন)
(গ) িবিডeস 2145 (পাট র্-4):3117 (2ম িরিভশন)
(ঘ) িবিডeস 2145 (পাট র্-5):3117 (2ম িরিভশন)
(ঙ) িবিডeস 2145 (পাট র্-6):3117 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2147:3117
িবিডeস 2148:3114 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2632 (পাট র্-2):2৯৯6
িবিডeস 2632 (পাট র্-3):2৯৯6

(ক) িবিডeস আiiিস 71613 (পাট র্-2):3116
(খ) িবিডeস আiiিস 71613 (পাট র্-3):3116
(গ) িবিডeস আiiিস 71613 (পাট র্-5):3116

গর্ুপ-29: িনমর্াণ সামগর্ী (21িট)
কর্ম
314।
315।
316।
317।
318।
319।
31৯।
321।
322।
323।

পেণয্র নাম
কমন িবিল্ডং েক্ল ি কস
মাiল্ড িস্টল (eম eস) পাiপ eন্ড গয্ালভানাiজড
আয়রন (িজআi) পাiপস
গয্ালভানাiজড স্টীল শীট eন্ড কেয়ল (েঢuিটনসহ)
হেলা েক্ল ি কস eন্ড ব্লকস
eক্সটুেডড ে াফাiলস aব eয্ালুিমিনয়াম eলয়স
িসেমন্ট
পাট র্-2: কেম্পািজশন, েস্পিসিফেকশনস eন্ড
কনফরিমিট কর্াiেটিরয়া ফর কমন িসেমন্টস
েসিনটাির টয্াপoয়য্ার-িসেঙ্গল eন্ড কিমব্েনশন
ফর oয়াটার সাপ্লাi িসেস্টম
কনিকর্ট েপিভং ব্লকস
িস্টল ফর িদ ির-iনেফাস র্েমন্ট aব কনিকর্ট
(ক) aংশ-2: েপ্লiন বারস
(খ) aংশ-3: িরবড বারস
কিন্টিনuয়াস হট-িডপ eয্ালুিমিনয়াম/িজংক
েকােটড িস্টল িশট

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 319:311৯ (4য় িরিভশন)
িবিডeস 2142:3117 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2233:2৯98, িরeয্াফামর্ড 3118
িবিডeস 2914:3119
িবিডeস 298৯:3125
িবিডeস ieন 2৯8-2:3114, িরeয্াফামর্ড 3121
িবিডeস ieন 311:311৯
িবিডeস ieন 2449:311৯
(ক) িবিডeস আieসo 7৯46-2:3126
(খ) িবিডeস আieসo 7৯46-3:3127
িবিডeস আieসo ৯475:3122

গর্ুপ-2৯: েকৗশল (সাধারণ) পণয্ (21িট)
কর্ম
324।
325।
326।
327।
328।

পেণয্র নাম
েসফিট েরজর েব্লডস
েপােট র্বল ফায়ার eিক্সিটংগুiশার
বাiসাiেকল িরমস
ে ােটিক্টভ েহলেমটস ফর স্কুটার eন্ড েমাটর
সাiেকল রাiডারস
েগাল্ড eন্ড েগাল্ড eলেয়স- েগর্ডস eন্ড মািকর্ং

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 32৯:3113 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 936:2৯৯2 (2ম িরিভশন), িরeয্াফামর্ড 3118
িবিডeস ৯97:3117 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2247:2৯97, িরeয্াফামর্ড 3118
িবিডeস 2626:3132 (2ম িরিভশন)

24

কর্ম
329।
32৯।

331।

332।

333।

পেণয্র নাম
িডেস্পােজবল েরজর েব্লড
পয্ােসঞ্জার কার টায়ারস eন্ড িরমস (েমি ক
িসিরজ) পাট র্ 2: টায়ারস
পয্ােসঞ্জার কার টায়ারস eন্ড িরমস (েমি ক
িসিরজ) পাট র্ 2: িরমস
াক eন্ড বাস টায়ারস eন্ড িরমস (েমি ক
িসিরজ) পাট র্ 2: টায়ারস
াক eন্ড বাস টায়ারস eন্ড িরমস (েমি ক
িসিরজ) পাট র্ 3: িরমস
েমাটরসাiেকল টায়ারস eন্ড িরমস (েমি ক
িসিরজ) পাট র্ 2: িডজাiন গাiডস
েমাটরসাiেকল টায়ারস eন্ড িরমস (েমি ক
িসিরজ) পাট র্ 3: টায়ার ডাiেমনশন্স eন্ড েলাডকয্ািরং কয্াপািসিটজ
েমাটরসাiেকল টায়ারস eন্ড িরমস (েমি ক
িসিরজ) পাট র্ 2: িডজাiন গাiডস (েমি ক
িসিরজ) পাট র্-4: েরঞ্জ aব eয্াে াভড িরম
কাuন্টারস
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল িসমেলম
eয্ালুিমিনয়াম eয্ালয়
গয্াস িসিলন্ডার-িডজাiন, ক াকশন eন্ড েটিস্টং
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল oেয়লেডড িস্টল
িসিলন্ডারু-েটস্ট ে সার 71 বার eন্ড িবেলা
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল িসমেলস িস্টল গয্াস
িসিলন্ডারস-িডজাiন, কন াকশন eন্ড েটিস্টংপাট র্ 2: কুiনেচড eন্ড েটম্পাড র্ িস্টল িসিলন্ডার
uiথ েটনিসল ে ংথ েলস দয্ান 2211 eমিপe
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল িসমেলস িস্টল গয্াস
িসিলন্ডারস-িডজাiন, কন াকশন eন্ড েটিস্টংপাট র্ 3: কুiনেচড eন্ড েটম্পাড র্ িস্টল িসিলন্ডার
uiথ েটনিসল ে ংথ েগটার দয্ান aর iকুয়াল
2211 eমিপe
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল িসমেলস িস্টল গয্াস
িসিলন্ডারস-িডজাiন, কন াকশন eন্ড েটিস্টংপাট র্ 4: নরমালাiজড িস্টল িসিলন্ডারস

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 2949:3122
িবিডeস আieসo 5111-2:3123
িবিডeস আieসo 5111-3:3123
িবিডeস আieসo 531৯-2:3123
িবিডeস আieসo 531৯-3:3123
িবিডeস আieসo 6862-2:3123
িবিডeস আieসo 6862-3:3123
িবিডeস আieসo 6862-4:3123

িবিডeস আieসo 8977:3119
িবিডeস আieসo 5817:3119
িবিডeস আieসo ৯91৯:3119
িবিডeস আieসo ৯91৯-3:3119
িবিডeস আieসo ৯91৯-4:3119

গর্ুপ-31: গ্লাস, িসরািমক o েমলামাiন জাতীয় পণয্ (8িট)
কর্ম
334।
335।
336।
337।
338।
339।
33৯।

পেণয্র নাম
িসরািমক ৈতজসপ
েটিবল oয়য্ার েমড aব েমলামাiন েমািল্ডং কম্পাuন্ড
েটিবল oয়য্ার েমড aব iuিরয়া েমািল্ডং কম্পাuন্ড
েফ্লাট গ্লাস
গ্লাস েটিবলoয়য্ার
েসেনটাির oয়য্ার eয্াপ্লােয়েন্সস
িসরািমক টাiলস

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 596:3111 (3য় িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট 2, 3, 4:3117
িবিডeস 2536:311৯ (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2936:3122 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2943:3121
িবিডeস 2985:3124
িবিডeস 2273:3125
িবিডeস আieসo 24117:3126
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আমদািন নীিত আেদশ 3132-35 aনুযায়ী বাধয্তামূলক 8৯িট পেণয্র তািলকা
কর্ম
2।
3।
4।
5।
6।
7।
8।
9।
৯।
21।
22।
23।
24।
25।
26।
27।
28।
29।
2৯।
31।
32।
33।
34।
35।
36।
37।
38।
39।
3৯।
41।
42।
43।
44।
45।
46।
47।
48।
49।
4৯।
51।
52।
53।
54।
55।
56।
57।
58।
59।
5৯।
61।
62।
63।
64।
65।
66।
67।
68।

পেণয্র নাম
বাটার
িলকুiড গ্লুেকাজ
হািন
iনফয্ান্ট ফমু র্লা eন্ড ফরমুলাস ফর েস্পশাল েমিডেকল পারপােসস iনটয্ােন্ডড
ফর iনফয্ান্টস
েসসড িসিরয়াল েবজড ফুড ফর iনফয্ান্টস eন্ড iয়াং িচে ন
চকেলট
িরফাiন্ড সুগার
ফেলাআপ ফমু র্লা
িমল্ক পাuডারস্ eন্ড িকর্ম পাuডারস্
i) িকর্ম পাuডার, ii) েহাল িমল্ক পাuডার, iii) পাট র্িল িস্কম িমল্ক পাuডার
iv) িস্কমড িমল্ক পাuডার
সুগার
জয্ামস, েজিলস eন্ড মারমােলডস
িবস্কুটস
লেজেন্সস
সস্ ( টস aর েভিজেটবলস)
টস eন্ড েভিজেটবলস জুেসস
টেমেটা েপস্ট
ফােমর্েন্টড িভেনগার
টেমেটা েকচাপ
(ক) সলুয্বল কিফ পাuডার
(খ) েরােস্টড eন্ড গর্াuন্ড কিফ
(গ) েরােস্টড কিফ িচেকাির পাuডার
টিফস
কােব র্ােনেটড েবভােরেজস
নয্াচারাল িমনােরল oয়াটার
চুiংগাম, বলগাম eবং বাবলগাম
iনস্টয্ান্ট নুডলস্
িচপস/েকর্কারস
সফট ি ংকস পাuডার
র্
ফিটফাiড
সয়ািবল aেয়ল
র্
ফিটফাiড
eিডবল পাম aেয়ল
র্
ফিটফাiড
eিডবল সানফ্লাoয়ার aেয়ল
র্
ফিটফাiড
পাম aিলন
িসনেথিটক িভেনগার
েভাজয্েতল aনয্ানয্ (েকােকানাট aেয়ল, মাস্টাডর্ aেয়ল, aিলভ aেয়ল বয্তীত)
মসকুiেটা কেয়ল
টয়েলট েসাপ
েকােকানাট aেয়ল
েপিন্সলস
iন্টান র্াল কমব্াশন iিঞ্জন কর্য্াংেকস aেয়ল (িডেজল eন্ড গয্ােসািলন)
রাiিটং eন্ড ি িন্টং েপপারস
িসরািমক ৈতজসপ
টুথেপস্ট
শয্াম্পু, সারফয্াকেটন্ট েবজড
িস্কন পাuডারস
েহয়ার aেয়লস
িস্কন িকর্মস
বলপেয়ন্ট েপনস
িলপিস্টক
আফটার েশভ েলাশন
েবিব aেয়ল
টয়েলট েসাপ ফর েবিবস
িস্কন পাuডার ফর েবিবস
িস্কন িকর্ম eন্ড েলাশন ফর েবিবস
েবিব শয্াম্পু
িস্কন েলাশনস
পিলেয়স্টার েব্লন্ড সািটংর্ (মােকর্ট ভয্ারাiিটজ)
পিলেয়স্টার েব্লন্ড সুয্িটং
েসেনটাির নয্াপিকনস
েটক্সটাiলস-কালার ফাস্টেনস েরিটংস
26

বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস িসeিস e-2:3113
িবিডeস িসeিস ৯:3117
িবিডeস িসeিস 23:3118
িবিডeস িসeিস 83:3119
িবিডeস িসeিস 85:3118
িবিডeস িসeিস 98:3119
িবিডeস 249:3117 (3য় িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট-2:3119
িবিডeস িসeিস 267:3119, eেমন্ডেমন্ট-2:311৯
িবিডeস িসeিস 318:3119 eয্ােমন্ডেমন্ড-2:311৯
িবিডeস িসeিস 323:3117
িবিডeস িসeিস 3৯7:3125
িবিডeস 494:3112 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 5৯1:3125 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 623:3128 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 624:3124 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 628:3126 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 634:3126 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 641:3113 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 874:3127 (3য় িরিভশন), eেমন্ডেমন্ট-2:3131
িবিডeস 916:3127 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 917:3127 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2111:3112 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2234:3124 (4য় িরিভশন)
িবিডeস 2525:3132 (3য় িরিভশন)
িবিডeস 25৯9:3123 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2663:3126 (2ম িরিভশন)
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পেণয্র নাম
পারফরেমন্স eন্ড কন্স াকশন aব iেলি ক সাকুর্েলিটং ফয্ান্স eন্ড েরগুেলটরস (িসিলং eন্ড
েডকেহড ফয্ান্স, পয্াডাস্টাল ফয্ান্স eন্ড েটিবল/েকিবন ফয্ান্স uiথ iন-িবল্ড েরগুেলটরস)
ি েফiজ iনডাকশন মটর
iেলি ক টাiপ ফয্ান েরগুেলটরস
হাuজেহাল্ড েরি জােরটরস eন্ড ি জারস
পারফরেমন্স aব eয়ার কিন্ডশনারস eন্ড িহট পাম্পস-eনািজর্ েলেবিলং eন্ড
িমিনমাম eনািজর্ পারফরেমন্স স্টয্ান্ডাড র্ (eমiিপeস) িরেকায়ারেমন্টস
ডাবল-কয্াপড ফ্লুেরােসন্ট লয্াম্পস-পারফরেমন্স েস্পিসিফেকশন
াiমাির বয্াটািরজ
(ক) পাট র্ 2: েজনােরল
(খ) পাট র্ 3: িফিজকয্াল eন্ড iেলি কয্াল েস্পিসিফেকশনস
(গ) পাট র্ 4: oয়াচ বয্াটািরজ
(ঘ) পাট র্ 5: েসiফিট aব িলিথয়াম বয্াটািরজ
(ঙ) পাট র্ 6: েসiফিট aব বয্াটািরজ uiথ aয্াকুয়াস iেলে ালাiট
iেলি ক আয়রনস ফর হাuজেহাল্ড aর িসিমলার iuজ-েমথডস ফর
েমজািরং পারফরেমন্স
সুiেচস ফর হাuজেহাল্ড eন্ড িসিমলার িফক্সড iেলি কয্াল iন্সটেলশনসপাট র্ 2: েজনােরল িরেকায়য্ারেমন্টস
প্লাগস eন্ড সেকট-আuটেলটস ফর হাuজেহাল্ড eন্ড িসিমলার পারপােজজ
পাট র্ 2: েজনােরল িরেকায়য্ারেমন্টস
র্
পাট র্ 3-2: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর িফuজড প্লাগস
র্
পাট র্ 3-3: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর সেকট-আuটেলটস ফর aয্াপ্লােয়েন্সস
র্
পাট র্ 3-4: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর সুiচড সেকট-আuটেলটস
uiদাuট iন্টারলক ফর িফক্সড iন্সটেলশনস
র্
পাট র্ 3-5: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর প্লাগস eন্ড সেকট-আuটেলটস
ফর eসieলিভ
র্
পাট র্ 3-6: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর eয্াডাপ্টরস
র্
পাট র্ 3-7: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর সুiচড সেকট-আuটেলটস uiথ
iন্টারলক ফর িফক্সড iেলি কয্াল iন্সটেলশনস
র্
পাট র্ 3-8: পািটকুলার
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর কড র্ eক্সেটনশন েসটস
iেলি কয্াল eেক্সসিরজ-সািকর্ট ে কারস ফর oভারকােরন্ট ে ােটকশন ফর
হাuজেহাল্ড eন্ড িসিমলার iন্সটেলশন্স পাট র্-2: সািকর্ট ে কারস ফর eিস aপােরশন
বয্ালাস্ট ফর িটuবুলার ফুেরােসন্ট লয্াম্পস-পারফরেমন্স িরেকায়য্ারেমন্টস
eিস সাপ্লাiড iেল িনক বয্ালাস্ট ফর িটuবুলার েফ্লােরােসন্ট লয্াম্পস
পারফরেমন্স িরেকায়য্ারেমন্টস
র্
iেলি িসিট িমটািরং iকুেয়পেমন্ট (eিস)-পািটকুলার
িরেকায়ারেমন্টস পাট র্
32: স্টয্ািটক িমটারস ফর eিক্টভ eনািজর্ (ক্লাশ 2 eবং 3)
র্
iেলি িসিট িমটািরং- েপেমন্ট িসেস্টমস পাট র্ 42: পািটকুলার
িরেকায়ারেমন্টসস্টয্ািটক েপেমন্ট িমটারস ফর eয্াকিটভ eনািজর্ (ক্লােশস 2 eবং 3)
েসল্ফ বয্ালােস্টড eলiিড লয্াম্পস ফর েজনােরল লাiিটং সািভর্েসস uiথ
সাপ্লাi েভােল্টজ > 61 েভাল্ট পারফরেমন্স িরেকায়ারেমন্টস
েসফিট েরজর েব্লডস
ে ােটিক্টভ েহলেমটস ফর স্কুটার eন্ড েমাটর সাiেকল রাiডারস
েসেনটাির oয়য্ার eয্াপ্লােয়েন্সস
িস্টল ফর িদ ির-iনেফাস র্েমন্ট aব কনিকর্ট
(ক) aংশ-2: েপ্লiন বারস
(খ) aংশ-3: িরবড বারস
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল িসমেলম eয্ালুিমিনয়াম eয্ালয়
গয্াস িসিলন্ডার-িডজাiন, ক াকশন eন্ড েটিস্টং
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল oেয়লেডড িস্টল িসিলন্ডারু-েটস্ট ে সার 71 বার eন্ড িবেলা
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল িসমেলস িস্টল গয্াস িসিলন্ডারস-িডজাiন,
কন াকশন eন্ড েটিস্টং-পাট র্ 2: কুiনেচড eন্ড েটম্পাড র্ িস্টল িসিলন্ডার uiথ
েটনিসল ে ংথ েলস দয্ান 2211 eমিপe
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল িসমেলস িস্টল গয্াস িসিলন্ডারস-িডজাiন,
কন াকশন eন্ড েটিস্টং-পাট র্ 3: কুiনেচড eন্ড েটম্পাড র্ িস্টল িসিলন্ডার uiথ
েটনিসল ে ংথ েগটার দয্ান aর iকুয়াল 2211 eমিপe
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল িসমেলস িস্টল গয্াস িসিলন্ডারস-িডজাiন,
কন াকশন eন্ড েটিস্টং-পাট র্ 4: নরমালাiজড িস্টল িসিলন্ডারস
িসরািমক টাiলস
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বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
িবিডeস 929:2৯৯9 (2ম িরিভশন),
eয্ােমন্ড 2:3117
িবিডeস 224৯:2৯97 eেমন্ডেমন্ট 2:3117
িবিডeস 2434:2৯৯2
িবিডeস 295৯:3123
িবিডeস 2963:3123
িবিডeস আiiিস 71192:3117
(ক) িবিডeস আiiিস 71197 পাট র্-2):3116
(খ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-3):3116
(গ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-4):3116
(ঘ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-5):3116
(ঙ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-6):3116
িবিডeস আiiিস 71422:3129
িবিডeস আiiিস 7177৯-2:3129
িবিডeস আiiিস 71995-2:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-2:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-3:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-4:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-5:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-6:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-7:3127
িবিডeস আiiিস 71995-3-8:3127
িবিডeস আiiিস 719৯9-2:3127
িবিডeস আiiিস 71৯32:3116
িবিডeস আiiিস 71৯3৯:3116
িবিডeস আiiিস 73164 (পাট র্-32):3124
িবিডeস আiiিস 73166-42:3128
িবিডeস আiiিস 73723:3126
িবিডeস 32৯:3113 (2ম িরিভশন)
িবিডeস 2247:2৯97, িরeয্াফামর্ড 3118
িবিডeস 2273:3125
(ক) িবিডeস আieসo 7৯46-2:3126
(খ) িবিডeস আieসo 7৯46-3:3127
িবিডeস আieসo 8977:3119
িবিডeস আieসo 5817:3119
িবিডeস আieসo ৯91৯:3119
িবিডeস আieসo ৯91৯-3:3119
িবিডeস আieসo ৯91৯-4:3119

িবিডeস আieসo 24117:3126

বাধয্তামূলক (Mandatory) মানসনেদর আoতাভুক্ত পেণয্র গুণগত মানসনদ
র্
(সািটিফেকশন
মাকর্স লাiেসন্স) দান/নবায়ন সম্পিকর্ত েসবার েসস ময্াপ)



শুরু



আেবদনকারী কতৃর্ক oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের
েয়াজনীয় কাগজপ ািদ o আেবদন িফসহ
আেবদনপ দািখল

পিরদশর্নকােল পিরলিক্ষত কর্ুিট-িবচুয্িতসমূহ সংেশাধনপূবকর্ সংেশাধেনর সব্পেক্ষ তথয্ uপাত্তসহ
পুনরায় আেবদনপ জমাদান
(e েক্ষে পুনরায় আেবদন করেত আেবদনকারীেক েকান আেবদন িফ দান করেত হেব না)

পেণয্র গুণগত মােনান্নয়নপূব র্ক িতষ্ঠানেক পুনরায় আেবদন করেত হেব
(e েক্ষে পুনরায় আেবদন করেত আেবদনকারীেক েকান আেবদন িফ দান করেত হেব না)

আেবদনপ সহকারী পিরচালক (িসeম)- eর
কােছ ে রণ

আেবদনপ সংিশ্লষ্ট িফল্ড aিফসােরর কােছ
ে রণ

না

ধাপ সংখয্া: 32
সম্পৃক্ত জনবল: 21 জন
সময় 25 িদন +পরীক্ষণকাল

আেবদনকারী

oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টার ধান


সহকারী পিরচালক


সংিশ্লষ্ট িফল্ড aিফসার কতৃর্ক আেবদনপ িরিভu o
কারখানা পিরদশর্েনর aনুেমাদেনর জনয্
সহকারী পিরচালেকর aনুেমাদন গর্হণ

িফল্ড aিফসার


কারখানা পিরদশর্ন o
পিরদশর্ন িতেবদন ণয়ন

না

িফল্ড aিফসার


িফল্ড aিফসার
পরীক্ষেণর িনিমত্ত নমুনা িসলকরণ

পিরচালক কতৃর্ক তয্াখয্ান স্তাব aনুেমাদন


িসলকৃত নমুনা পরীক্ষেণর িনিমত্ত নমুনা
জমাদানপ সহ নিথ uপস্থাপন

িফল্ড aিফসার


নমুনা জমাদানপ oয়ান স্টপ সািভর্স েসন্টাের
ে রণ

িফল্ড aিফসার, িনম্নমান সহকারী


আেবদনকারী কতৃর্ক পরীক্ষণ িফসহ নমুনা
জমাদান

আেবদনকারী
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পরীক্ষক, সহ:পিরচালক (পরীক্ষণ), uপ-পিরচালক (পরীক্ষণ), পিরচালক
(পরীক্ষণ)

নমুনা পরীক্ষণ

পরীক্ষণ িতেবদন সংিশ্লষ্ট uপ/সহকারী
পিরচালেকর কােছ ে রণ

পরীক্ষণ িতেবদন সংিশ্লষ্ট িফল্ড aিফসােরর
কােছ ে রণ
পিরদশর্ন িতেবদন o নমুনা পরীক্ষণ িতেবদন
সহকারী পিরচালেকর কােছ uপস্থাপন
সুিনিদ র্ষ্ট সুপািরশসহ নিথ uপ-পিরচালক বরাবর
uপস্থাপন
সুপািরেশর সিঠকতা যাচাiয়ােন্ত পিরচালক (িসeম)
বরাবর uপস্থাপন

পিরচালক (পদাথ র্/রসায়ন)

সহকারী পিরচালক

িফল্ড aিফসার

সহকারী পিরচালক

uপ-পিরচালক

পিরচালক

পরীক্ষণ িতেবদন o
পিরদশর্ন িতেবদন মান
aনুযায়ী সেন্তাষজনক?

হয্
মহাপিরচালেকর দপ্তের নিথ uপস্থাপন

িনম্নমান সহকারী/uচ্চমান সহকারী

মহাপিরচালক

মহাপিরচালেকর aনুেমাদন গর্হণ

িবল ণয়ন o েমাবাiল eসeমeস-eর মাধয্েম
সংিশ্লষ্ট আেবদনকারীেক aবিহতকরণ

সহকারী পিরচালক/িফল্ড aিফসার

িবল পিরেশাধ


আেবদনকারী

লাiেসন্স দান


পিরচালক


েশষ
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সারণী- 3
পেণয্র পরীক্ষণ িফ’র তািলকা
রসায়ন পরীক্ষণ uiং
ফুড িডিভশন:
কর্ম.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

পেণয্র নাম
িচিল পাuডার
টারমািরক পাuডার
বনষ্পিত
িভটািমনসহ
লাচ্ছা েসমাi
পাস্তুরাiজড িমল্ক (েদশীয়)
পাস্তুরাiজড িমল্ক েমলামাiনসহ
(আমদািনকৃত)
সফ্ট ি ংক পাuডার
হুiট ান
েহালিমল্ক পাuডার eন্ড িস্কম িমল্ক পাuডার
(েদশীয়)
েহালিমল্ক পাuডার eন্ড িস্কম িমল্ক পাuডার
েমলামাiনসহ (আমদািনকৃত)
পাuরুিট
িবস্কুট
লেজন্স
ব্লয্াক িট
ট েস্কায়াশ
জয্াম, েজিল eন্ড মারমােলড
ফােমর্েন্টড িভেনগার
বাটার
র্
ফিটফােয়ড
সয়ািবন েতল
ভয্াকুয়াম পয্ান সুগার
(প্লানেটশন েহায়াiট সুগার)
আটা
ময়দা
ট eন্ড েভিজেটবল জুস
কাব র্েনেটড েবভােরজ
ট িসরাপ
হািন (মধু)
িলকুiড গ্লুেকাজ
েডক্সে াজ মেনাহাiে ট
টিফ’স (েদশীয়)
টিফ’স েমলামাiনসহ (আমদািনকৃত)
েকন্ড eন্ড েবাটল্ড ট
ট কিডর্য়াল
সস ( ট eয্ান্ড েভিজেটবলস)
টেমেটা েপস্ট
িপেকল
কনেসনে েটড ট জুস
টেমেটা েকচাপ
েকন্ড পাiনােপল
iনফয্ান্ট ফমূ র্লা
েমলামাiন o িভটািমনসহ

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)
সাধারণ
25
25
25
25
25
25
25
25

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
সাধারণ
6416.11
5711.11
4251.11
74৯1.11
6624.11
33511.11
3৯৯11.11
6284.11
2835.11
22761.11

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)
জরুির
19
19
19
19
19
19
19
19

2৯261.11

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
জরুির
21721.11
৯311.11
7391.11
23891.11
22137.11
55911.11
6৯911.11
21457.11
4559.11
34411.11
41911.11

16
25
25
25
25
25
25
25
25
25

6314.11
616৯.11
5447.11
3244.11
7961.11
8851.11
552৯.11
2৯৯4.11
26811.11
247৯.11

16
19
19
19
19
19
19
19
19
19

6314.11
2122৯.11
9784.11
5376.11
24811.11
21591.11
9949.11
4৯96.11
42511.11
3829.11

25
25
25
25
25
25
25
25
25

2৯46.11
4147.11
22461.11
217৯2.11
23551.11
3256.11
3994.11
559৯.11
4546.11
23921.11
2859.11
9111.11
25911.11
22411.11
6689.11
22361.11
22252.11
5661.11
629৯4.11

19
19
19
19
19
19
19
19
19

4981.11
7184.11
28811.11
32494.11
2৯991.11
53৯1.11
6876.11
9৯89.11
7981.11
27356.11
45৯6.11
27111.11
3৯711.11
28711.11
22266.11
33611.11
28393.11
৯211.11
৯7397.11

25
25
25
25
25
25
25
25
25

30

19
19
19
19
19
19
19
19
19

সারণী- 3
কর্ম.

পেণয্র নাম

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)
সাধারণ

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
সাধারণ

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)
জরুির

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
জরুির

37.

বাটার aেয়ল o িঘ

25

3796.11

19

6481.11

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

েভিজেটবল িঘ
মাস্টাড র্ aেয়ল
নুডুলস
iন্সটয্ান্ট নুডুলস
আেয়াডাiজড সল্ট
র্
ফিটফাiড
পাম aেয়ল
পয্ােকজড ি ংিকং oয়াটার
নয্াচারাল িমনােরল oয়াটার
আiসিকর্ম (েদশীয়)
আiসিকর্ম েমলামাiনসহ (আমদািনকৃত)
িচপস/েকর্কারস
চানাচুর আফলাটিক্সনসহ
শুধু আফলাটিক্সন
কনেডন্সড িমল্ক eন্ড কনেডন্সড িস্কম িমল্ক
(েদশীয়)
কনেডন্সড িমল্ক eন্ড কনেডন্সড িস্কম িমল্ক
েমলামাiনসহ (আমদািনকৃত)
র্
ফিটফাiড
eিডবল সান ফ্লাoয়ার oেয়ল
সূজী (েসেমািলনা)
েকক
ফােমর্েন্টড িমল্ক/দi (েদশীয়)
ফােমর্েন্টড িমল্ক/দi েমলামাiনসহ
(আমদািনকৃত)
কাির পাuডার
িরফাiন্ড সুগার
ফেলাআপ ফমু র্লা
(িভটািমন o েমলামাiনসহ)
িসিরয়াল েবজড ফুড
eিডবল েজল
বাবলগাম/চুiংগাম
ধিনয়ার গুড়া
িজরার গুড়া
iনস্টয্ান্ট িট/েরিড িট
লািচ্ছ/iেয়াগাট র্ ি ংকস (েদশীয়)
লািচ্ছ/iেয়াগাট র্ ি ংকস েমলামাiনসহ
(আমদািনকৃত)
র্
eিডবল রাiস ান aেয়ল (িভটািমন
ফিটফাiড
‘‘e’’ সহ)
র্
পাম aিলন
ফিটফাiড
েলা ফয্াট িমল্ক
চেকােলট (েদশীয়)
চেকােলট েমলামাiনসহ (আমদািনকৃত)
েপাি িফড
িফস িফড
মুিড় (পাফড রাiস)
ময্াকারিন, েস্পেগিট eন্ড ভািমর্িসিল
সিলuবল কিফ পাuডার

25
25
22
22
25
25
25
25
25

4285.11
8929.11
5৯96.11
7534.11
4931.11
27811.11
35961.11
36211.11
3587.11
22712.11
65৯9.11
244৯2.11
7361.11
38৯9.11

19
19
16
16
19
19
19
19
19

7459.11
26746.11
৯৯81.11
23956.11
8751.11
44511.11
5৯811.11
61311.11
5৯63.11
24939.11
21৯৯7.11
29৯81.11
7361.11
66৯7.11

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

25
25
25

19
19
19

23186.11

25886.11

25
25
16
22

26311.11
2৯34.11
7585.11
3361.11
৯861.11

19
19
16
16

41511.11
4956.11
7585.11
5611.11
23111.11

25
22
25

3971.11
2611.11
64131.11

19
16
19

6831.11
4111.11
৯9651.11

25
25
25
25
25
25
25

266৯5.11
22961.11
2869.11
4911.11
39৯2.11
৯39.11
493৯.11
2243৯.11

19
19
19
19
19
19
19

34799.11
29811.11
4626.11
8711.11
6894.11
2966.11
8769.11
24394.11

25

26811.11

19

42511.11

25
25
25

৯611.11
9511.11
5447.11
24822.11
21841.11
৯284.11
5291.11
4174.11
5736.11

19
19
19

2৯111.11
27911.11
9783.11
29159.11
26321.11
231৯6.11
9471.11
7236.11
৯361.11

25
25
25
25
25

31

19
19
19
19
19

সারণী- 3
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

েরােস্টড eন্ড গর্াuন্ড কিফ
েরােস্টড কিফ িচেকাির পাuডার
েব্লন্ড aব িস্কমড িমল্ক eন্ড েভিজেটবল ফয্াট
iন পাuডার ফরম
iueiচিট িমল্ক
পেটেটা িচপস
র্
আিটিফিসয়াল
েফ্লভাড র্ ি ংক
কন র্ েফ্লকস
েফ্লভাড র্ িমল্ক
আiস লিল
oটস
িসনেথিটক িভেনগার
ট ি ংকস
ে ািটন িবস্কুট
oেয়ফার িবস্কুট

25
25
25

5736.11
5736.11
21611.11

19
19
19

৯361.11
৯361.11
32111.11

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

21661.11
23611.11
27৯11.11
56511.11
21261.11
৯411.11
2৯৯11.11
8761.11
28123.11
22173.11
4296.11

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

32111.11
36111.11
44911.11
৯1911.11
31411.11
29711.11
4৯911.11
26411.11
35135.11
33236.11
7481.11

েকিমকয্াল িডিভশন:
কর্ম.

পেণয্র নাম

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

েকােকানাট aেয়ল
ডুিপ্লেকিটং iংক
েস্টিন্সল েপপার
রাiিটং eন্ড ি িন্টং েপপারস
টয়েলট সাবান
েফেরা গয্ােলা টয্ােনল ফাuনেটন েপন iংক
স্টাম্প পয্াড iংক
কাব র্িলক সাবান
েরিডিমক্সড েপiন্ট ািশং, িফিনিশং েসিম
েগ্লাস ফর েজনােরল পারপাস
জুতার কািল, েপস্ট
লি েসাপ
েকালটার ব্লয্াক েপiন্ট (আলকাতরা)
িনuজ ি ন্ট
র্
iuিরয়া ফািটলাiজার
eলুিমিনয়াম সালেফট, ননেফিরক
িটeসিপ
িরবনস টাiপরাiটার
oয়াটার েরিজস্টয্ান্ট েভিজেটবল স্টয্ান্ড েসাল েলদার
কাব র্ন কাগজ
টুথেপষ্ট
শয্াম্পু
র্
aয্ালুিমিনয়াম সালেফট (ফািটলাiজার)
বল পেয়ন্ট েপন
িসরািমক েটবল oয়য্ার
িসনেথিটক িডটারেজন্ট পাuডার
িস্কন িকর্ম
িস্কন েলাশন
েসিভং কর্ীম
আফটার েসভ েলাশন
িলিপিস্টক
েহয়ার aেয়ল (েবজ aেয়লসহ)

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)
সাধারণ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
সাধারণ
4159.11
2284.11
2377.11
2319.11
5799.11
3725.11
2342.11
32৯4.11
39৯6.11
3174.11
6৯42.11
2811.11
2319.11
2৯৯4.11
2166.11
3337.11
2142.11
814.11
2635.11
5447.11
22211.11
2752.11
815.11
3৯41.11
7455.11
9191.11
7৯61.11
2846.11
815.11
3796.11
282৯.11

32

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)
জরুির
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
জরুির
71৯6.11
3455.11
3644.11
3526.11
৯486.11
6339.11
3574.11
5496.11
68৯1.11
5236.11
22974.11
4511.11
3526.11
4৯96.11
3221.11
5564.11
3174.11
2517.11
4159.11
9784.11
33311.11
4394.11
2519.11
6971.11
23799.11
27271.11
24৯11.11
4581.11
2519.11
6481.11
4549.11

সারণী- 3
কর্ম.

পেণয্র নাম

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

হাiিস্পড িডেজল
আনেলেডড েমাটর গয্ােসািলন ি িময়াম (aকেটন)
আনেলেডড েমাটর গয্ােসািলন েরগুলার (েপে াল)
টুথ পাuডার
িস্কন পাuডার
eমeস িটuব (িজআi পাiপ)
িজিপ শীট (েঢuিটনসহ)
িবটুিমনেরাডiমালসন(eয্ানআioিনকeন্ডেকটআioিনক)
িবটুিমন eন্ড িবটুিমনাস বাiন্ডাসর্-েপিভং েগর্ড িবটুিমনস
িবটুিমন eন্ড িবটুিমনাস বাiন্ডাস র্-পিলমার
মিডফাiড িবটুিমনস
িস্টল বারস eন্ড oয়য্ারস ফর ির-iনেফাস র্েমন্ট
aফ কনিকর্ট (eম.eস রড) নরমাল
িস্টল বারস eন্ড oয়য্ারস ফর ির-iনেফাস র্েমন্ট
aফ কনিকর্ট (eম.eস রড) ডিব্লu. িড
কেম্পািজট িসেমন্ট
েপাট র্লয্ান্ড িসেমন্ট
আনপ্লািস্টসাiজড পিলিভনাiল েক্লারাiড
(িপিভিস-iu) ে সার পাiপস ফর েপােট র্বল oয়াটার
িসরািমক oয়াশ েবিসনস eন্ড েপডাস্টাল
েটিবল oয়য্ার েমড aব েমলামাiন প্লািস্টকস
িসরািমক টাiলস
মসকুiেটা কেয়ল
েমলািথয়ন 68 %(ডিব্লu/িভ)
েবিব টয়েলট েসাপ
ডাi eয্ােমািনয়াম ফসেফট
েফিসয়াল িটসুয্ েপপার
টয়েলট িটসুয্ েপপার
েসিনটাির টাoেয়ল/নয্াপিকন
েবিব aেয়ল
িস্কন পাuডার ফর েবিব
িস্কন িকর্ম eন্ড েলাশন ফর েবিব
েবিব শয্াম্পু
eনােমল িসনেথিটক eক্সেটিরয়র
(ক) আন্ডারেকািটং (খ) িফিনিসং
iমালসন েপiন্ট
iেকানিম iমালসন েপiন্ট (িডসেটম্পার)
েনচারাল েহনা/েমেহিদ (পাuডার eবং েপস্ট)
হাuজেহাল্ড িডস oয়ািসং িলকুiড
েফ্লার িলকুiড িডটারেজন্ট
িলকুiড টয়েলট িক্লনার
েনiল পিলশ
েগাল্ড
িলকুiড হয্ান্ডoয়াস
eলেকাহল েবiজড হয্ান্ড সয্ািনটাiজার
গ্লাস েটিবলoয়ার
ডাiেরক্ট েমাল্ড েসাল (িডeমeস)

126.

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)
সাধারণ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
সাধারণ
23111.11
8911.11
7911.11
3725.11
368৯.11
815.11
931.11
26111.11
9111.11
8111.11

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)
জরুির
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
জরুির
35111.11
26711.11
24711.11
6339.11
6269.11
2519.11
2751.11
41111.11
27111.11
25111.11

25

2986.11

19

4861.11

25

5674.11

19

৯236.11

25
25
25

3111.11
5611.11
3455.11

19
19
19

5111.11
৯111.11
5799.11

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

897.11
3৯41.11
2869.11
218৯.11
4335.11
661৯.11
4861.11
2986.11
2361.11
2986.11
7486.11
368৯.11
5961.11
4249.11
7986.11

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

2684.11
6971.11
4626.11
3269.11
7559.11
22129.11
8611.11
4861.11
3611.11
4861.11
23861.11
6269.11
৯811.11
7386.11
24861.11

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

6736.11
6736.11
22811.11
5661.11
7711.11
6411.11
5661.11
6111.11
5661.11
25211.11
7411.11
6261.11

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

22361.11
22361.11
34511.11

33

৯2111.11
24311.11
21711.11
৯211.11
21111.11
৯211.11
39311.11
23711.11
21411.11

সারণী- 3
কর্ম.

পেণয্র নাম

157.
158.
159.
160.

oয়াটার েস্টােরজ টয্াঙ্ক
ফুড েগর্ড কেন্টiনার
oয়াটার ফর iuজড iন েসেকন্ডাির বয্াটািরজ
iন্টান র্াল কমব্াশ্চন iিঞ্জন কর্য্াংেকস aেয়ল
(িডেজল eন্ড গয্ােসািলন)

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)
সাধারণ
25
25
25
25

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
সাধারণ
7111.11
33611.11
7761.11
7911.11

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)
জরুির
19
19
19
19

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
জরুির
23111.11
56111.11
24411.11
24711.11

িবঃ ঃ 2। আমদািনকৃত নমুনা aগর্ািধকার িভিত্তেত বিণ র্ত সমেয়র েচেয়o কম সমেয় পরীক্ষা কের পরীক্ষণ িতেবদন দান করা হেয় থােক।
3। নমুনার সংখয্া aতয্ািধক হেল eবং পািন o িবদুয্ৎ সরবরাহ িবিঘ্নত হেল পরীক্ষণ সময় পিরবতর্ন হেত পাের। eেক্ষে :
(ক) eকi পে আমদািনকৃত eক রকম নমুনার সংখয্া 4িটর aিধক হেল িত 3িটর জনয্ 2িদন কের সময় বৃিদ্ধ পােব।
(খ) িভন্ন িভন্ন নমুনা 3িটর aিধক হেল 2িদন কের সময় বৃিদ্ধ পােব।
4। সকল িফ’র সােথ 26 % ভয্াট েযাজয্।
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সারণী- 4
পেণয্র পরীক্ষণ িফ’র তািলকা
পদাথ র্ পরীক্ষণ uiং
iেলকি কয্াল, iেলকে ািনক্স িবভাগ:
কর্. নং

পেণয্র নাম

পরীক্ষণ
সম্পাদেনর সময়
(কায র্িদবস)
সাধারণ
18

পরীক্ষণ িফ (টাকা)

পরীক্ষণ িফ (টাকা)

সাধারণ
2411.11

পরীক্ষণ
সম্পাদেনর সময়
(কায র্িদবস)
জরুির
15

জরুির
3711.11

2।

eনােমলড কপার কন্ডাক্টর (মিডফাiড
পিলেয়স্টার েবস/পিলিভনাiল eিসটাল
েবস)

3।

েবয়ার eয্ালুিমিনয়াম eন্ড aল
eয্ালুিমিনয়াম eয্ালয় কন্ডাক্টর ফর oভার
েহড পাoয়ার ান্সিমশন

18

2921.11

15

4731.11

4।

eয্ালুিমিনয়াম কন্ডাক্টরস ফর oভার েহড
পাoয়ার ান্সিমশন eয্ালুিমিনয়াম
কন্ডাক্টরস িস্টল েরiনেফাস র্ড ফর oভার
েহড পাoয়ার ান্সিমশন

18

2921.11

15

4731.11

5।

18

4791.11
4931.11

16

8471.11
8751.11

6।
7।
8।

ৈবদুয্িতক সাকুর্েলিটং ফয্ান eবং েরগুেলটর
(িসিলং ফয্ান, পয্াডাস্টল ফয্ান, েটিবল
ফয্ান)
ি েফজ iন্ডাকশন মটর
েফ্লােরােসন্ট লয্াম্প eর বয্ালাস্ট
িটuবলার েফ্লােরােসন্ট লয্াম্প 29/47 oয়াট

23
17
211

18
15
99

9।

টাংেস্টন িফলােমন্ট লয্াম্প

61

৯।
21।
22।
23।
24।

টু িপন প্লাগ eবং সেকট আuট েলটস
ি িপন প্লাগ eবং সেকট আuট েলটস
িসিলং েরােজস
টামব্লার eবং aনয্ানয্ সুiচ
াiমাির াiেসল বয্াটাির

19
19
18
26

55৯1.11
55৯1.11
9951.11
23951.11
1-36 oয়াট 6241.11
51-86 oয়াট 6741.11
211 oয়াট eবং eর
uপের 7341.11
2371.11
3251.11
2341.11
3571.11
24৯1.11

9৯91.11
9৯91.11
28791.11
36791.11
1-36 oয়াট 21371.11
51-86 oয়াট 22371.11
211 oয়াট eবং eর
uপের 23571.11
3631.11
5391.11
3571.11
5৯31.11
3891.11

25।
26।

েলড eিসড স্টাটার বয্াটাির
(eল e eস বয্াটাির)
eিস eনািজর্ িমটার
ক) iন্ডাকশন টাiপ (ে িণ 2 eবং 3)
খ) স্টয্ািটক oয়াট আoয়ার িমটার
(ে িণ 2 )

আর14
আর17
আর31
eলআর25 o
aনয্ানয্
oয়াচ বয্াটাির
86

19
21
25
31
51

3741.11

18

26৯4.11
36 (লট)
41 (লট)

িবঃ ঃ সকল িফ’র সােথ 26 % ভয্াট েযাজয্।
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41

16
16
15
21
আর14
16
আর17
18
আর31
23
eলআর25 o
aনয্ানয্
26
oয়াচ বয্াটাির 41
71
16

6371.11
4297.11

সারণী- 4
কর্ম.

পেণয্র নাম

পরীক্ষণ
সম্পাদেনর সময়
(কায র্িদবস)
সাধারণ
23
23

পরীক্ষণ িফ(টাকা)

পরীক্ষণ
সম্পাদেনর সময়
(কায র্িদবস)
জরুির
19
19

পরীক্ষণ িফ (টাকা)

18

2861.11
2৯71.11
3211.11

15

4611.11
4৯31.11
5311.11

3281.11
3911.11
2841.11
3571.11
31 oয়াট পয র্ন্ত
9951.11
31 oয়ােটর uপের
23951.11
55৯1.11
3461.11
3361.11
3861.11

21
33
15
15
99

5451.11
6711.11
4571.11
5৯31.11
31 oয়াট পয র্ন্ত
28791.11
31 oয়ােটর uপের
36791.11
9৯91.11
5811.11
5611.11
6611.11

1-31 eয্ািম্পয়ার
3571.11
31 eয্ািম্পয়ার eর uপের
4684.11
31 oয়াট পয র্ন্ত 9951.11
31 oয়ােটর uপের
23951.11

8

সাধারণ
4171.11
4171.11

জরুির
7231.11
7231.11

29।

েপারিসিলন iন্সুেলটর (2111 েভাল্ট পয র্ন্ত)
েপারিসিলন iন্সুেলটর (2111 েভােল্টর
uপের)
িপিভিস iন্সুেলেটড কয্াবল
ক) িসংেগল েকার
খ) টুiন েকার
গ) মািল্ট েকার

2৯।
31।
32।
33।
34।

পাoয়ার কয্াবলস
ৈবদুয্িতক iি
iেলকে ািনক টাiপ ফয্ান েরগুেলটর
কাট আuট সুiচ (েমiন সুiচ)
েসলফ বয্ােলেষ্টড লয্াম্প

25
39
17
18
211

35।
36।

19
18

37।

iেলকে ািনক বয্ালাস্ট
িপিভিস iন্সুেলেটড েফ্লিক্সবল কডর্
ক) িসংেগল েকার
খ) টুiন েকার
গ) মািল্ট েকার
সািকর্ট ে কার ফর oভার কােরন্ট ে ােটকশন

38।

েসলফ বয্ালােস্টড eলiিড লয্াম্প

211

39।

eয়ার কিন্ডশনার (িবিডeস 2963:3123)
(বাধয্তামূলক পণয্)
eয়ার কিন্ডশনার (িবিডeস আieসo
6262:3122) (েসব্চ্ছাধীন)
েরি জােরটর, েরি জােরটর - ি জার,
ি জার
eনািজর্ eিফিসেয়িন্স স্টার েরিটংেরি জােরটর, েরি জােরটর - ি জার,
ি জার
ি -েপiড (ি -েপেমন্ট) িমটার ফর eকিটভ
eনািজর্

31

31111.11

23

1-31 eয্ািম্পয়ার
5৯31.11
31 eয্ািম্পয়ার eর uপের
8257.11
31 oয়াট পয র্ন্ত
28791.11
31 oয়াট পয র্ন্ত
36791.11
51111.11

31

41111.11

23

71111.11

51

36111.11

33

61111.11

51

36111.11

33

61111.11

18

16

5211.11

21

3161.11 ফর িসeম
লাiেসন্স
41.11 িত িপস ফর লট
েটস্ট
6811.11

16

22511.11

29
31
31
25

31111.11
33611.11
24111.11
23111.11

8
23
23
21

51111.11
56111.11
37111.11
35111.11

27।
28।

3৯।
41।
42।
43।

44।
45।
46।
47।
48।

eিস iেলকি ক েভিন্টেলিটং ফয্ান o
েরগুেলটর
পাoয়ার ান্সফরমার
ফেটােভাল্টািয়ক (িপিভ) মিডuলস
ফেটােভাল্টািয়ক বয্াটাির চাজর্ িসেস্টম
েকর্াসড িলঙ্কড পিলiিথিলন iন্সুেলেটড
িপিভিস িসথড েকবলস

25

36

16
15

99

সারণী- 4
েটক্সটাiল িবভাগ:
সাধারন
কর্িমক
নং

2।

3।

4।

5।

6।

7।

8।

9।
৯।
21।
22।

জরুির

পেণয্র নাম

পরীক্ষণ সম্পাদেনর সময়
(কায র্িদবস)

পরীক্ষণ িফ (টাকা)

সুিত েসলাi সুতা :
ক) সাদা
খ) রিঙ্গন
েটক্সটাiল পণয্ সমূেহর রং eর স্থায়ীতব্করণ :
ক) কটন, uেলন, িসল্ক, িনেটড

19

5281.11

16

9451.11

23

68৯4.11

1৯

22697.11

খ) েব্লেন্ডড
গ) টাoেয়ল (কটন)
ঘ) টাoেয়ল (েব্লেন্ডড eবং ময্ান েমড)
ঙ) েবড িশট
iন্ডাি য়াল েসলাi সুতা :
ক) সাদা
খ) রিঙ্গন
পিলেয়স্টার েব্লেন্ডড সািটংর্ :
ক) সাদা
খ) রিঙ্গন
পিলেয়স্টার েব্লেন্ডড সুয্িটং :
ক) সাদা
খ) রিঙ্গন
সুিত কয্ানভাস :
ক) সাদা
খ) রিঙ্গন

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
পরীক্ষণ িফ (টাকা)
সময় (কায র্িদবস)

3926.11
4411.11
3474.11
3144.11
3144.11

23

19

6741.11
1৯

23

5812.11
8৯7৯.11

16
1৯

৯513.11
26৯49.11

19
23

6296.11
8815.11

16
1৯

21481.11
26519.11

19

6296.11

16

23
19

8815.11

1৯
16

21481.11
26519.11

23

6128.11
6৯4৯.11

পপিলন কাপড় :
ক) সাদা

19

8771.11

16

খ) রিঙ্গন

23

21289.11

1৯

ছাতার কাপড় :
ক) সাদা
খ) রিঙ্গন
রাবার কনেভয়ার eবং eিলেভটর েবলিটং aব প্লাi
কন্স াকশন- পাট র্-2 (সাধারন বয্বহােরর জনয্)
রাবার ফ্লাট ান্সিমশন েবলিটং aব েটক্সটাiল
কন্স াকশন (সাধারন বয্বহােরর জনয্)
েটক্সটাiলস - েটস্টস ফর কালার ফাস্টেনস
পাট র্ i 22: কালার ফাস্টেনস টু িস্টিমং

7711.11
5837.11
5177.11
5177.11

19

5811.11
6692.11

23

3787.11

25

2436.11

25
23

1৯

16
1৯
21
21

21145.11
22989.11
26431.11
31467.11
৯511.11
22273.11
6463.11
3761.11

683.11

1৯

2255.11

23।

েসিনটাির টাoেয়লস/ নয্াপিকনস

19

2481.11

16

24।

সুিতশািড় - পাoয়ার লুম

23

7489.11

1৯

3851.11
23867.11

25।

হয্ান্ডলুম-সুিত লুিঙ্গ

23

5136.11

1৯

9161.11

26।

eয্াবজরেবন্ট কটন

21

4346.11

19

7581.00
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সারণী 4
িসিভল, িফিজকয্াল eবং েমকািনকয্াল iিঞ্জিনয়ািরং িবভাগ:
কর্ম. নং
পেণয্র নাম

2।
3।
4।
5।
6।
7।
8।
9।
৯।
21।
22।
23।
24।
25।
26।
27।
28।
29।
2৯।
31।
32।
33।
34।
35।
36।
37।
38।
39।
3৯।
41।
42।
43।
44।
45।
46।
47।

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)

সাধারণ
মাiল্ড িস্টল (eমeস) পাiপ eন্ড গয্ালভানাiজড আয়রন
(িজআi) পাiপ
েসফিট েরজর েব্লডস
েপােট র্বল ফায়ার eক্সিটনগুiশার
গয্ালভানাiজড িস্টল িসট eন্ড কেয়ল
গয্াস েমেন্টলস
বাiসাiেকল িরমস
কমন িবিল্ডং েক্ল ি কস
ে ােটকিটভ েহলেমটস ফর স্কুটার eবং মটর সাiেকল রাiডাস র্
সয্ািনটািরoয়য্ার aয্াপ্লােয়েন্সস
িস্টল ফর িদ ির-iনেফাস র্েমন্ট aব কনিকর্ট
িসেমন্ট
িসেমন্ট েপiন্ট
িবটুিমন eন্ড িবটুিমনাস বাiন্ডাস র্
পাiপ eন্ড িফিটংস েমiড aব আনপ্লািস্টসা্iজডস পিলিভনাiল
েক্লারাiড (িপিভিস-iu) iuজড ফর েপােটবল oয়াটার সাপ্লাi
প্লাiu্ড ফর েজনােরল পারপাস
প্লাiuড িট-েচস্ট
েসফিট ময্ােসস iন বেক্সস
িনuজ ি ন্ট
রাiিটং eবং ি িন্টং েপপারস
বল পেয়ন্ট কলম
িসরািমক েটিবল oয়য্ার
েটিবলoয়য্ার েমড aব েমলামাiন েমািল্ডং eন্ড iuিরয়া
েমািল্ডং কম্পাuন্ড
িসরািমক টাiলস
রাবার কনেভয়ার eন্ড eিলেভটর েবিল্টং aব প্লাi
কন াকশন ফর েজনােরল iuজ
রাবার ফ্লাট ান্সিমশন েবিল্টং aব েটক্সটাiল কন াকশন
ফর েজনােরল iuজ
oয়াটার েস্টােরজ টয্াংক
eক্স ুেডড ে াফাiলস aব eলুিমিনয়াম eন্ড eলুিমিনয়াম
eলয়স
েপিন্সলস
টয়েলট িটসুয্
েফিসয়াল িটসুয্
aয্ালুিমিনয়াম িস্টল িশট/িজংক েকােটড িস্টল িশট
সয্ািনটাির টয্াপoয়ার
eল িপ িজ িসিলন্ডার
িডজেপাজাবল েরজর েব্লড
হেলা েক্ল ি কস o ব্লকস
কংিকর্ট েপিভং ব্লকস

38

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)

সাধারণ

পরীক্ষণ
সম্পাদেনর
সময়
(কায র্িদবস)
জরুির

9

2৯71.11

5

4৯31.11

9
7
8
23
8
25
8
8
6
46
9
25
21

26৯1.11
2261.11
2751.11
2511.11
2921.11
6511.11
25371.11
4611.11
5111.11
6426.11
2৯৯6.11
3931.11
3439.11

5
4
5
7
5
9
5
6
4
41
5
9
6

4291.11
3411.11
4391.11
3911.11
4731.11
21911.11
39631.11
8111.11
9111.11
21741.11
4৯৯1.11
6751.11
5767.11

21
23
7
8
8
23
23
23

3751.11
4111.11
2791.11
3953.11
3248.11
4331.11
2811.11
2811.11

6
7
5
5
5
8
7
7

6391.11
7111.11
4471.11
6795.11
5385.11
7551.11
4511.11
4511.11

25
25

3311.11
466৯.11

21
৯

5511.11
8229.11

25

2486.11

৯

3861.11

23
8

3187.11
881.11

7
5

5263.11
2651.11

21
9
9
8
25
25
10
20
20

3511.11
2৯91.11
2641.11
2281.11
4631.11
5683.11
5200.00
9700.00
7200.00

6
5
5
5
21
21
5
10
14

5911.11
4৯71.11
4171.11
3451.11
8151.11
৯255.11
10400.00
19400.00
14400.00

জরুির

সারণী- 4
কর্ম. নং
পেণয্র নাম
48।

49।
4৯।
51।
52।
53।
54।
55।
56।
57।
58।
59।
5৯।
িব: :

পরীক্ষণ সম্পাদেনর
সময় (কায র্িদবস)

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)

10

12
12
10
10
21
21
21
21
21
21
10
12

iu িপিভিস দরজা o জানালা আনপ্লািস্টসা্iজডস
পিলিভনাiল েক্লারাiড (িপিভিস-iu) ে াফাiলস ফর িদ
েফি েকশন aব uiেন্ডাজ eন্ড েডারস
পিল iিথিলন (িপi) পাiপ
পিল iিথিলন (িপi)িফিটংস
িডeমeস বুট
েলদার ফুটoয়ার (িফিজকয্াল)
বাস o ােকর টায়ার
বাস o ােকর িরম
পয্ােসন্জার কার eর টায়ার
পয্ােসন্জার কার eর িরম
মটর সাiেকেলর টায়ার
মটর সাiেকেলর িরম
েফ্লাট গ্লাস
গ্লাস েটিবলoয়ার
2।
3।
4।

10200.00

পরীক্ষণ
সম্পাদেনর
সময়
(কায র্িদবস)
5

পরীক্ষণ িফ
(টাকা)
20400.00

6500.00
6000.00
9150.00
9150.00
12500.00
8300.00
10500.00
8300.00
6000.00
2000.00
5900.00
6700.00

6
6
5
5
14
14
14
14
14
14
5
6

13000.00
12000.00
18300.00
18300.00
25000.00
16600.00
21000.00
16600.00
12000.00
4000.00
11800.00
13400.00

বিণ র্ত িফ eর সােথ 26 % সরকাির ভয্াট েযাগ কের িফ িনধ র্ারণ করেত হেব।
আমদািনকৃত নমুনা aগর্ািধকার িভিত্তেত বিণ র্ত সমেয়র েচেয় কম সমেয় পরীক্ষা কের পরীক্ষণ িতেবদন দান করা হেয় থােক।
নমুনার সংখয্া aতয্িধক (িতন eর aিধক) হেল eবং পািন o িবদুয্ৎ সরবরাহ িবিঘ্নত হেল পরীক্ষণ সময় পিরবতর্ন হেত পাের।
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সারণী- 5
েমে ালিজ uiং eর িবিভন্ন কার oজন o পিরমাপক য পািতর েভিরিফেকশন িফ o সময়সীমা
েস াল/িবভাগীয় েমে ালিজ লয্াবেরটিরসমূহ
কর্িম
ক
নং
2।

3।

িববরণ
বু িলয়ন oেয়ট
31 েকিজ হেত 2 েকিজ, 2 েসট
611 গর্াম হেত 2 েকিজ, 2 েসট
611 িম.গর্াম হেত 2 িম.গর্াম, 2 েসট
াস oেয়ট (বু িলয়ন oেয়ট বয্িতত)
2 েকিজ
611 গর্াম হেত 2গর্াম, 2 েসট
611 িম.গর্াম হেত 2 িম.গর্াম, 2 েসট

েভিরিফেকশন িফস (টাকা)
িত িপস

iন্ডাি য়াল েভিরিফেকশন িফস
(টাকা) িত িপস

কাযয্র্ সম্পাদেনর
সময়

56.11
51.11
38.11

------

আেবদন পাoয়ার পর
18 (সাত) কায র্িদবস

5.61
24.61
24.61

61 েকিজ- 211.11
31 েকিজ - 61.11
21 েকিজ - 36.11
6 েকিজ - 31.11
3 েকিজ- 211 গর্াম 21.11
61 গর্াম-2 িম.গর্াম- 6.11

আেবদন পাoয়ার পর
18 (সাত) কায র্িদবস

আেবদন পাoয়ার পর
18 (সাত) কায র্িদবস

4।

আয়রন eন্ড িস্টল oেয়ট
61 িকিজ হেত 2 েকিজ, 2 েসট
611 গর্াম হেত 2 গর্াম, 2 েসট
611 িম.গর্াম হেত 2 িম.গর্াম, 2 েসট

38.11
32.11

5।

কয্ােরট oেয়ট
611 c হেত 2c, 2 েসট
61/211 c হেত 1.6/211c, 2 েসট

48.61
32.11

--------

আেবদন পাoয়ার পর
18 (সাত) কায র্িদবস

6।

তরল পদাথ র্ পিরমাক
211 িলটােরর uপের
211 িলটার - 2িলটার, 2 েসট
611 িম.িলটার - 2িম.িলটার, 2 েসট
তরল পিরমাপক (িটন/ িস্টল):
211 িলটার
61 িলটার
31 িলটার
21 িলটার
6 িলটার
3 িলটার
2 িলটার
611 িম. িলটার - 211িম.িলটার
61 িম. িলটার - 2 িম.িলটার
ৈদঘ র্য্ পিরমাপক
21 িমটার eবং eর েবিশ
2 িমটােরর েবিশ হেত ৯ িমটার পয র্ন্ত
2 িমটার eবং 1.6 িমটার
oজন য (ক্লাশ িস o িড)
61 টেনর েবিশ
31 টেনর েবিশ হেত 61 টন পয র্ন্ত
21 টেনর েবিশ হেত 31 টন পয র্ন্ত
6 টেনর েবিশ হেত 21 টন পয র্ন্ত
2 টেনর েবিশ হেত 6 টন পয র্ন্ত
361 েকিজর েবিশ হেত 2 টন পয র্ন্ত
61 েকিজর েবিশ হেত 361 েকিজ পয র্ন্ত
31 েকিজর েবিশ হেত 61 েকিজ পয র্ন্ত
21 েকিজর েবিশ হেত 31 েকিজ পয র্ন্ত
611 গর্ােমর েবিশ হেত 21 েকিজ পয র্ন্ত
611 গর্াম পয র্ন্ত

৯.11
5৯.61
38.11

--------

আেবদন পাoয়ার পর
18 (সাত) কায র্িদবস

7।

8।

9।

-------

৯.11
5.61
4.11
651.11
561.11
381.11
291.11
246.11
৯1.11
56.11
38.11
29.11
24.61
৯.11
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611.11
511.11
411.11
311.11
211.11
61.11
51.11
31.11
21.11
-----

আেবদন পাoয়ার পর
18 (সাত) কায র্িদবস

আেবদন পাoয়ার পর
18 (সাত) কায র্িদবস
আেবদন পাoয়ার পর
18 (সাত) কায র্িদবস

------

সারণী- 5
৯।

আেবদন পাoয়ার পর
18 (সাত) কায র্িদবস

েমি ক oজন য (ক্লাশ িস o িড)
61 টেনর েবিশ
31 টেনর েবিশ হেত 61 টন পয র্ন্ত
6 টেনর েবিশ হেত 31 টন পয র্ন্ত
3 টেনর েবিশ হেত 6 টন পয র্ন্ত
611 েকিজর েবিশ হেত 3 টন পয র্ন্ত
61 েকিজর েবিশ হেত 611 েকিজ পয র্ন্ত
6 েকিজর েবিশ হেত 61 েকিজ পয র্ন্ত
6 েকিজ পয র্ন্ত
িবম েস্কল (ক্লাশ িস o িড)
2 টেনর েবিশ
361 েকিজর েবিশ হেত 2 টন পয র্ন্ত
61 েকিজর েবিশ হেত 361 েকিজ পয র্ন্ত
31 েকিজর েবিশ হেত 61 েকিজ পয র্ন্ত
21 েকিজর েবিশ হেত 31 েকিজ পয র্ন্ত
611 গর্ােমর েবিশ হেত 21 েকিজ পয র্ন্ত
611 গর্াম পয র্ন্ত
টয্াংক লির
(3 েচমব্ার)
(4 েচমব্ার)

2411.11
2561.11

---

18 (সাত) কায র্িদবস

23।
24।

েটিক্স িমটার
oয়াটার িমটার

261.11
211.11

----------

18 (সাত) কায র্িদবস
18 (সাত) কায র্িদবস

25।
26।
27।

2111.11
211.11
211.11

---------------

18 (সাত) কায র্িদবস
18 (সাত) কায র্িদবস
18 (সাত) কায র্িদবস

32।

লাiটােরজ

33।

বাজর্

34।

পণয্ িভিক্তক আেবদন িফ

211.11
36.11
4111.11+ কয্াপািসিট
aনুসাের
4111.11+ কয্াপািসিট
aনুসাের
4111.11+ কয্াপািসিট
aনুসাের
4111.11+ কয্াপািসিট
aনুসাের
2111.11

----------

31।

িডসেপিন্সং iuিনট (েপে াল পাম্প)
আয়তিনক গয্াস িমটার
তরল পদােথ র্র িমটার (oয়াটার িমটার
বয্িতত)
বাল্ক িমটার/ েফ্লা িমটার
e িস eনািজর্ িমটার
েস্টােরজ টয্াংক (Vertical &
Horizontal)
আন্ডারগর্াuন্ড েস্টােরজ টয্াংক

35।

uৎপাদনকারী/েমরামতকারী/কয্ািলে টর িফ

36।
37।

সরবরাহকারী িফ
eলিপিজ বটিলং িনবন্ধন িফ

38।

আমদািনকৃত oজন/oজনয , পিরমাপকয
eবং eতদসংকর্ান্ত য াংেশর েরিজে শন িফ

18 (সাত) কায র্িদবস
18 (সাত) কায র্িদবস
26 (পনেরা)
কায র্িদবস
26 (পনেরা)
কায র্িদবস
26 (পনেরা)
কায র্িদবস
26 (পনেরা)
কায র্িদবস
26 (পনেরা)
কায র্িদবস
26 (পনেরা)
কায র্িদবস
18 (সাত) কায র্িদবস
26 (পনেরা)
কায র্িদবস
18 (সাত) কায র্িদবস

21।

22।

28।
29।
2৯।

------

246.11
65.11
47.11
38.11
29.11
26.86
7.86

2111.11
411.11
61,111.11
361.11

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ 26 % ভয্াট েযাজয্।
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3611.11
3111.11
2611.11
2111.11
611.11
411.11
311.11
211.11

আেবদন পাoয়ার পর
18 (সাত) কায র্িদবস
-----

-------------

সারণী- 5
(ক) মাস স্টয্ান্ডাড র্স

নয্াশনাল েমে ালিজ লয্াবেরটির (eনeমeল-িবeসিটআi), ঢাকা।

কর্িমক নং

যে র নাম

ধারণ ক্ষমতা

2।

মাস স্টয্ান্ডাড র্স
ক্লাস E2/ASTM 1
মাস স্টয্ান্ডাড র্স
ক্লাস E2/ASTM 1
o সমপয র্ােয়র

2 িমিলগর্াম হেত 21 েকিজ
(3৯ িপস)
2 িমিলগর্াম হেত 21 েকিজ

মাস স্টয্ান্ডাড র্স
ক্লাস F1/ASTM 2
মাস স্টয্ান্ডাড র্স
ক্লাস F1/ASTM 2
o সমপয র্ােয়র
মাস স্টয্ান্ডাড র্স
ক্লাস F2/ASTM 3
মাস স্টয্ান্ডাড র্স
ক্লাস F2/ASTM 3
o সমপয র্ােয়র
মাস স্টয্ান্ডাড র্স
ক্লাস M1/ASTM 5, 6 ,7 ,8
মাস স্টয্ান্ডাড র্স
ক্লাস M1/ASTM 5, 6, 7, 8o
সমপয র্ােয়র
মাস স্টয্ান্ডাড র্স
ক্লাস M2/ASTM 5, 6, 7, 8 o
সমপয র্ােয়র
মাস স্টয্ান্ডাড র্স
ক্লাস M3/ASTM 5, 6, 7, 8 o
সমপয র্ােয়র
বয্ােলন্স

2 িমিলগর্াম হেত 31 েকিজ
(41 িপস)
2 িমিলগর্াম হেত 31 েকিজ

3।

4।
5।
6।
7।
8।
9।
৯।
21।
22।

বয্ােলন্স
বয্ােলন্স
বয্ােলন্স
23।

বয্ােলন্স
বয্ােলন্স
বয্ােলন্স
বয্ােলন্স
বয্ােলন্স

িফ (টাকা)
িত িপস
2,661/2,661/-

2,311/-

কয্ািলে শন সময় (কমর্িদবস)
25 িদন
25 িদন

25 িদন

2,311/-

25 িদন

2 িমিলগর্াম হেত 31 েকিজ
(41 িপস)
2 িমিলগর্াম হেত 31 েকিজ

2,211/-

25 িদন

2,211/-

25 িদন

2 িমিলগর্াম হেত 31 েকিজ
(41 িপস)
2 িমিলগর্াম হেত 31 েকিজ

৯11/-

25 িদন

৯11/-

25 িদন

2 িমিলগর্াম হেত 31 েকিজ
(41 িপস)

861/-

25 িদন

2 িমিলগর্াম হেত 31 েকিজ
(41 িপস)

711/-

25 িদন

সেব র্াচ্চ 321 গর্াম/
≥ 1.2 গর্াম
সেব র্াচ্চ 321 গর্াম/
≥ 1.12 গর্াম
সেব র্াচ্চ 321 গর্াম/
≥ 1.112 গর্াম
সেব র্াচ্চ 321 গর্াম/
≥ 1.1112 গর্াম
ঊেধব্র্ 321 গর্াম হেত 3.2
েকিজ /≥ 2 গর্াম
ঊেধব্র্ 321 গর্াম হেত 3.2
েকিজ /≥ 1.2 গর্াম
ঊেধব্র্ 321 গর্াম হেত 3.2
েকিজ /≥ 1.12 গর্াম
ঊেধব্র্ 321 গর্াম হেত 3.2
েকিজ /≥ 1.112 গর্াম
ঊেধব্র্ 321 গর্াম হেত 3.2
েকিজ /≥ 1.1112 গর্াম

21,111/-

25 িদন

23,111/-

25 িদন

26,111/-

25 িদন

29,111/-

25 িদন

21,111/-

25 িদন

23,111/-

25 িদন

26,111/-

25 িদন

29,111/-

25 িদন

33,111/-

25 িদন
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সারণী- 5
24।

বয্ােলন্স
বয্ােলন্স
বয্ােলন্স
বয্ােলন্স

25।

বয্ােলন্স

26।

বয্ােলন্স

27।

বয্ােলন্স

ঊেধব্র্ 3.2 েকিজ হেত 31
েকিজ/≥ 2 গর্াম
ঊেধব্র্ 3.2 েকিজ হেত 31
েকিজ/≥ 1.2 গর্াম
ঊেধব্র্ 3.2 েকিজ হেত 31
েকিজ/≥ 1.12 গর্াম
ঊেধব্র্ 3.2 েকিজ হেত 31
েকিজ/≥ 1.112 গর্াম
সেব র্াচ্চ 211 েকিজ/
≥ 2 গর্াম
ঊেধব্র্ 211 েকিজ হেত 611
েকিজ/≥ 21 গর্াম
ঊেধব্র্ 611 েকিজ হেত 2111
েকিজ/≥ 31 গর্াম

25,111/-

25 িদন

28,111/-

25 িদন

32,111/-

25 িদন

37,111/-

25 িদন

36,111/-

25 িদন

41,111/-

25 িদন

46,111/-

25 িদন

(খ) েলন্থ eন্ড ডাiেমনশন স্টয্ান্ডাড র্স

1-2 িমটার
1-6 িমটার

িফ (টাকা)
িত িপস
21,111/23,111/-

কয্ািলে শন সময়
(কমর্িদবস)
21 িদন
21 িদন

2 িমটার

3৯,111/-

21 িদন

ঊেধব্র্ 6 েথেক 61 িমটার
িত িমটাের 2 পেয়ন্ট

4,111/-

21 িদন

6,111/3,111/-

25 িদন
25 িদন

কর্িমক নং

যে র নাম

ধারণ ক্ষমতা

2।

িস্টল েস্কল
িস্টল েস্কল/uেডন েমটািলক/গ্লাস
ফাiবার েমজািরং েটপ
েরফােরন্স স্টয্ান্ডাডর্স
িমটার বার
িস্টল/oেভন
েমটািলক/গ্লাস ফাiবার
েমজািরং েটপ
েগজ ব্লক(েস াল েলেন্থ
কয্ািলে শন)

3।
4।
5।

6।
7।
8।
9।
৯।
21।
22।
23।
24।
25।
26।
27।
28।
29।
2৯।
31।

সেব র্াচ্চ 6 িপস
পরবত িত িপেসর জনয্

≤
211
িম
িম

েলন্থ বার
েলন্থ বার
িফলার েগজ
িফলার েগজ 5 িপেসর েসট
েপ্লiন িরং েগজ
স্কর্ু ে ড িপন
ভািন র্য়ার কয্ািলপাস র্
ভািন র্য়ার কয্ািলপাস র্
ভািন র্য়ার কয্ািলপাস র্
ডায়াল েগজ,
প্লানজার টাiপ
ডায়াল েগজ,
প্লানজার টাiপ
মাiেকর্ািমটার (বিহঃ/aমত্মঃ)

236 হেত 611 িম িম
>611 হেত 2111 িম িম
েয েকান েরঞ্জ
েয েকান েরঞ্জ
সেব র্াচ্চ211 িম িম
েয েকান েরঞ্জ
সেব র্াচ্চ411 িম িম
>411 হেত 711 িম িম
>711 িমিম হেত 2111 িম িম
1 হেত 36 িম িম

7,111/-/েসট
9,111/-/েসট
5,111/-/েসট
21,111/-/েসট
6,111/-/িপস
6,111/-/ িপস
6,111/-/ িপস
8,111/-/ িপস
21,111/-/ িপস
7,111/-/ িপস

21 িদন
21 িদন
21 িদন
21 িদন
21 িদন
21 িদন
21 িদন
21 িদন
21 িদন
21 িদন

1 হেত 21 িম িম

7,111/-/ িপস

21 িদন

1 হেত 36 িম িম

6,111/-/ িপস

21 িদন

েসিটং রড (বিহঃ/aমত্মঃ
মাiেকর্ািমটােরর জনয্)
ভািন র্য়ার েডপথ েগজ

36 হেত 211 িম িম

6,111/-/ িপস

21 িদন

1 হেত 411 িম িম

6,111/-/ িপস

21 িদন

ভািন র্য়ার হাiট েগজ

1 হেত 711 িম িম

9,111/-/ িপস

21 িদন
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(গ) েটম্পােরচার eবং িহuিমিডিট স্টয্ান্ডাড র্স
কর্িমক নং

িলকুiড iন গ্লাস থােমর্ািমটার

3।

িলকুiড iন গ্লাস থােমর্ািমটার

4।

গ্লাস থােমর্ািমটার মারকারী
থােমর্ািমটার/eয্ালেকাহল থােমর্ািমটার
েটম্পােরচার েগজ
ডায়াল টাiপ
েটম্পােরচার েগজ
ডায়াল টাiপ
বাiেমটাল
থােমর্ািমটার
িডিজটাল থােমর্ািমটার/েটম্পােরচার
iনিডেকটর
িডিজটাল থােমর্ািমটার/েটম্পােরচার
iনিডেকটর
িলকুiড েটম্পােরচার বাথ
(aয্ালেকাহল/পািন/
িসিলকন েতল)
েটম্পােরচার ফােন র্স/eiচ িট ফােন র্স/ াi
ব্লক কয্ািলে টর/িহিটং
েচমব্ার/aেটােক্লভ/েরি জােরটর/iনিকuেব
টর iতয্ািদ
পাiেরািমটার/iনফােরড থােমর্ািমটার
হাiেগর্ািমটার সােথ iনিবল্ট েসন্সর
আরeiচ iনিডেকটর/িডিজটাল
হাiেগর্ািমটার
হাiেগর্ািমটার
(শুষ্ক o েভজা বালব্)
িহuিমিডিট েচমব্ার

6।
7।
8।
9।
৯।

21।

22।
23।

24।
25।

িফ (টাকা)
িত িপস
21,111/-

কয্ািলে শন সময়
(কমর্িদবস)
25 িদন

23,111/-

25 িদন

27,111/-

25 িদন

28,111/-

25 িদন

1 হেত (-) 3110 েস

28,111/-

25 িদন

1 হেত +3110 েস

28,111/-

25 িদন

(-) 61 হেত 4110েস

31,111/-

25 িদন

1 হেত 23110েস

36,111/-

25 িদন

(-) ৯1 হেত 4110েস

37,111/-

33 িদন

(-) 61 হেত 23110েস

36,111/-/িপস

33 িদন

61 হেত 23110েস
আরeiচ 26 হেত ৯6%
তাপমা 26 হেত 610 েস

31,111/-/িপস
26,111/-/িপস

25 িদন
25 িদন

1 হেত 610েস

21,111/-/িপস

25 িদন

6 হেত ৯6 %

31,111/-/ িপস

25 িদন

ধারণ ক্ষমতা

িফ
(টাকা)
িত িপস

কয্ািলে শন সময়
(কমর্িদবস)

4,311/-/িপস

21 িদন

5,111/-/িপস

21 িদন

যে র নাম

2।

5।

সারণী- 5
ধারণ ক্ষমতা
(িরজুিলশন 2 িডগর্ী েস. aথবা
েবিশ)
(-) 61 হেত 4110েস
(িরজুিলশন 1.2 িডগর্ী েস.) (-)
61 হেত 4110েস
(িরজুিলশন 1.12, 1.13 o 1.16
িডগর্ী েস.) (-) 61 হেত 4110 েস
1 হেত 5110 েস

(ঘ) ভিলuম স্টয্ান্ডাডসর্
কর্িমক নং

যে র নাম

2.

ভিলuেমি ক েমজার

3.

মাiেকর্া িপেপট

2 িমিল হেত 6 িলটার
-
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সারণী- 5
(ঙ) ে সার eন্ড েফাস র্ স্টয্ান্ডাড র্স
ে সার স্টয্ান্ডাড র্স (eয্াবসুেলট, হাiে ািলক eবং িনuেমিটক্স)
কর্িমক নং

যে র নাম

2।

হাiে ািলক ে সার েমজািরং
iন্স ুেমন্টস (ে সার েগজ)

eকুিরিস/
আনসারেটিনিট
1.15 হেত 3.6 বার

ধারণ ক্ষমতা
1 হেত 36 বার

িফ (টাকা)
িত িপস
21,111/-/িপস

ঊেধব্র্ 251 বার

23,111/-/িপস

কয্ািলে শন সময়
(কমর্িদবস)
aন সাiট 25 িদন
লয্াব 21 িদন
aন সাiট 25 িদন

1 হেত 251 বার

8,111/-/িপস

লয্াব 21 িদন

1.2 হেত 1.7 বার

ঊেধব্র্ 251 বার
1 হেত 251 বার

9িপস
21,111/-/িপস

aন সাiট 25 িদন
লয্াব 21 িদন

> 1.7 বার

ঊেধব্র্ 251 বার
1 হেত 251 বার

23,111/-/িপস
8,111/-/িপস

aন সাiট 25 িদন
লয্াব 21 িদন

ঊেধব্র্ 251 বার
সেব র্াচ্চ 511
িমিলবার

9,111/-/িপস
6,111/-/িপস

aন সাiট 25 িদন
লয্াব 21 িদন

ঊেধব্র্ 511
িমিলবার

8,111/-/িপস

aন সাiট 25 িদন

িফ (টাকা) িত িপস

কয্ািলে শন সময়
(কমর্িদবস)
21 িদন

> 1.7 বার
কমপিরজন েমথড
3।

িনuেমিটক ে সার েমজািরং
iন্স ুেমন্টস (ে সার েগজ)

4।

িনuেমিটক ে সার েমজািরং
iন্স ুেমন্টস (ে সার েগজ)

2.৯৯ িমিলবার েত
41 িমিলবার

(চ). টাiম eন্ড ি েকােয়িন্স, স্টয্ান্ডাড র্স
কর্িমক নং

যে র নাম

ধারণ ক্ষমতা

2।

টাiম iনটাভর্াল, স্টপoয়াচ, টাiমার
iতয্ািদ

21 িমিনট — 2 িদন

21,111/-/ িপস

িবঃ ঃ 2। কয্ািলে শন আiেটেমর সংখয্া aতয্ািধক হেল eবং পািন o িবদুয্ৎ সরবরাহ িবিঘ্নত হেল কয্ািলে শেনর সমেয়র পিরবতর্ন হেত পাের।
র্
3। কয্ািলে শেনর সময় বলেত নমুনা গর্হণ েথেক সািটিফেকট
জািরকরেণর সময় কালেক বুঝায়।
4। সকল িফ’র সােথ 26 % ভয্াট েযাজয্।

(ছ) পণয্ েমাড়কজাতকরণ সম্পিকর্ত িবিভন্ন িফ



কর্িমক নং

িববরণ

িফ (টাকা)

(2)

(3)

(4)

2।

িতিট পেণয্র aনুকূেল েমাড়কজাতকরণ িনবন্ধেনর/নবায়েনর জনয্ আেবদন িফ

2,111.11 (eক হাজার)

3।
4।
5।

েমাড়াকজাত পেণয্র িত আকােরর ( িত কােরর জনয্) পিরমাণ পরীক্ষণ িফ
িতিট পেণয্র aনুকূেল েমাড়কজাতকরণ িনবন্ধন/িনবন্ধন নবায়ন িফ
আিপল িফ

611.11 (প চশত)
6,111.11 (প চ হাজার)
21,111.11 (দশ হাজার)
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সারণী- 6
র্
ময্ােনজেমন্ট িসেস্টমস সািটিফেকশন
2। বৃহৎ িতষ্ঠােনর েক্ষে - (ক) uৎপাদনকারী িতষ্ঠান: জনবল 411 eর aিধক
(খ) েসবামূলক িতষ্ঠান: জনবল 231 eর aিধক
(আieসo ৯112, 25112 eবং 33111 eর েক্ষে )
ক। আেবদন িফ- ৳ 26,111.11 + 26 % ভয্াট
খ। লাiেসন্স িফ- ৳ 71,111.11 + 26 % ভয্াট
গ। aিডট িফ - িতষ্ঠােনর েমাট জনবেলর uপর িনভর্র করেব (aিডটর িত ৈদিনক ৳ 4,111.11)
েমাট = ৳ 86,111.11 + 26% ভয্াট + aিডট িফ
3। মাঝাির িতষ্ঠােনর েক্ষে - (ক) uৎপাদনকারী িতষ্ঠান: জনবল 232 েথেক 411
(খ) েসবামূলক িতষ্ঠান: জনবল 62 েথেক 231
(আieসo ৯112, 25112 eবং 33111 eর েক্ষে )
ক। আেবদন িফ- ৳ 21,111.11 + 26 % ভয্াট
খ। লাiেসন্স িফ- ৳ 51,111.11+ 26 % ভয্াট
গ। aিডট িফ - িতষ্ঠােনর েমাট জনবেলর uপর িনভর্র করেব (aিডটর িত ৈদিনক ৳ 4,111.11)
েমাট = ৳ 61,111.11 + 26 % ভয্াট + aিডট িফ
4। ক) কুিটর িতষ্ঠােনর/মাiেকর্া িতষ্ঠােনর েক্ষে : জনবল 12 েথেক 41
খ) ক্ষু

িতষ্ঠােনর েক্ষে :
(ক) uৎপাদনকারী িতষ্ঠান: জনবল 42 েথেক 231
(খ) েসবামূলক িতষ্ঠান: জনবল 27 েথেক 61
(আieসo ৯112, 25112 eবং 33111 eর েক্ষে )

ক। আেবদন িফ- ৳ 21,111.11 + 26 % ভয্াট
খ। লাiেসন্স িফ- ৳ 51,111.11+ 26% ভয্াট
গ। aিডট িফ - িতষ্ঠােনর েমাট জনবেলর uপর িনভর্র করেব (aিডটর িত ৈদিনক ৳ 4,111.11)
েমাট = ৳ 61,111.11 + 26 % ভয্াট + aিডট িফ
র্
িবঃ ঃ * সািটিফেকেটর
েময়াদকাল হেব 4 (িতন) বছর।
* আেবদনকারী িতষ্ঠান কতৃর্ক aিডট িটেমর যাতায়াত o aিডট সম্পাদেনর বয্বস্থা করেত হেব।

সারণী- 7
র্
হালাল সািটিফেকশন
র্
িতিট িকর্য়াজাত বয্, সাধনসামগর্ী, ফামর্ািসuিটকয্ালস eবং aনয্ানয্ িকর্য়া বা েসবার জনয্ হালাল সািটিফেকট
দান বা নবায়েনর িফ
ক্ষু িশেল্পর েক্ষে
(টাকা)
(2)
2111.11
(eক হাজার)

মাঝাির িশেল্পর েক্ষে
(টাকা)
(3)
4111.11
(িতন হাজার)
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বৃহৎ িশেল্পর েক্ষে
(টাকা)
(4)
6111.11
(প চ হাজার)

ফরম-2
[ িবধান ৯ (2) ষ্টবয্]
স্টয্ান্ডাড র্ িচহ্ন বয্বহােরর uেদ্দেশয্ লাiেসেন্সর জনয্ আেবদন
াপক
মহাপিরচালক
বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্স eন্ড েটিস্টং iনিস্টিটuশন
227/ক, েতজগ o িশল্প eলাকা
ঢাকা-2319।
2। আিম/ আমরা (বয্িক্ত বা িতষ্ঠােনর পূণ র্ নাম)................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
িঠকানায় বয্বসারত রিহয়ািছ eবং আিম/আমরা িনম্নবিণ র্ত বাংলােদশ স্টয্ান্ডাডর্ eর সিহত সামঞ্জসয্পূণ র্ বয্/ িকর্য়ার েক্ষে ‘স্টয্ান্ডাডর্ িচহ্ন’ বয্বহার কিরবার
জনয্ বাংলােদশ স্টয্ান্ডাডর্স eন্ড েটিস্টং iনিস্টিটuশন aধয্ােদশ, আiন-3129 (3129 সােলর 78 নং আiন) aনুযায়ী eকিট লাiেসন্স দােনর জনয্ আেবদন
কিরেতিছ :
ক) * বয্
সংিশ্লষ্ট বাংলােদশ স্টয্ান্ডাডর্
কার

নমব্র (সমূহ) :

আকার
েগর্ড
খ) *ে িণ বা বয্ািদ

লাiেসন্স নং o েময়াদ

কার

( েযাজয্ হiেল) :

আকার
েগর্ড
গ)

* িকর্য়া

3। কারখানার নাম o িঠকানা (যিদ 2 হiেত িভন্ন হয়) :
................................................................................................................................................
4। uেল্লিখত বয্ািদ/ িকর্য়ার জনয্ uৎপাদেনর পিরমাণ o রপ্তািণর পিরমাণ eবং আমার/আমােদর সেব র্াত্তম জ্ঞানমেত uহার মূলয্ :
বৎসর

uৎপাদন

iuিনট

মূলয্

রপ্তািন

iuিনট

মূলয্

ক) িবগত বৎসর
.................... হiেত .............................
খ) চলিত বৎসর
.........................হiেত .........................
বৎসর
ক) িবগত বৎসর
.................... হiেত .............................
খ) চলিত বৎসর
............................ হiেত .....................
*eকিট আেবদন পে (ক), (খ) o (গ) e aন্তভুর্ক্ত আiেটম িতনিটর মেধয্ মা eকিটর জনয্ আেবদন করা যাiেব। aপর দুiিট কািটয়া িদেত হiেব।
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(পৃষ্ঠা নং-3)
5। সংিশ্লষ্ট বাংলােদশ স্টয্ান্ডাডর্ (সমূহ) eর সিহত uিল্লিখত বয্ িকর্য়ার সামঞ্জসয্ িনিশ্চত কিরবার uেদ্দেশয্আিম/আমরা আেবদনপে র সিহত সংলগ্ন িববরণ-e বিণ র্ত পিরদশর্ন o েটিস্টং eর তফিসল বয্বহার কিরেতিছ/বয্বহার কিরবার স্তাব কিরেতিছ। িনয়িমত
েরকডর্সমূহ বা aনুরূপ সকল পিরদশর্ন িববরেণ িবস্তািরতভােব দত্ত ফরেম রাখা হয়/রাখা হেব।
আিম/আমরা সমেয়-সমেয় আপনার দব্ারা িবিনেদ র্িশত হiেত পাের eমন নীিতর সিহত সংগিত রক্ষা কিরয়া আমার/আমােদর পিরদশর্ন o েটিস্টং কমর্সূচী
আংিশক পিরবতর্ন, সংেশাধন বা পিরবতর্েনর িত িত দান কিরেতিছ।
আমার/আমােদর বতর্মােন পিরদশর্ন o েটিস্টং eর েকান কমর্সূচী চালু নাi, িকন্তু আমরা iনিস্টিটuশন কতৃর্ক যাহা সুপািরশ করা হiেব তদনুরূপ কমর্সূচী চালু
কিরবার িত িত দান কিরেতিছ।
6। iনিস্টিটuশন যিদ েকান াথিমক পিরদশর্ন বা তদন্ত কিরেত চােহ তেব আিম/ আমরা iনিস্টিটuশনেক আমােদর সাধয্মত সকল যুিক্তযুক্ত সুেযাগ-সুিবধা
দান কিরেত সম্মত আিছ eবং আিম/ আমরা iনিস্টিটuশন যখন o েযiভােব কিরেত বিলেব েসiভােব েটিস্টং eর চাজর্সহ uপির uক্ত পিরদশর্ন বা তদেন্তর
সকল বয্য়ভার পিরেশাধ কিরেত সম্মত আিছ।
7। লাiেসন্স দত্ত হiেল uহা যতিদন বয্বহারেযাগয্ থািকবার সময়কাল পয র্ন্ত আিম/আমরা eতদব্ারা লাiেসেন্সর সকল শতর্ eবং uপিরuক্ত aধয্ােদেশ
িনেদ র্িশত িবিধমালা মািনয়া চিলবার িত িত দান কিরেতিছ। যিদ লাiেসন্স িবলিমব্ত বা বািতল হiয়া যায়, তাহা হiেল আিম/আমরা ei িত িতo দান
কিরেতিছ েয, লাiেসন্স eর আoতাধীন েয েকান েবয্র uপর স্টয্ান্ডাডর্স িচহ্ন বয্বহার aিবলেমব্ বন্ধ করা হiেব eবং সংিশ্লষ্ট সকল িবজ্ঞাপন সামগর্ী তয্াহার
করা হiেব eবং uপিরuক্ত িবিধমালার িবধানসমূহ aনুসরেণর জনয্ েয়াজনীয় aনয্ানয্ বয্বস্থা গর্হণ করা হiেব।
তািরখ :
সব্াক্ষর :
আেবদনকারীর নাম :
িপতার নাম :
পেদর নাম :
সািকন :
থানা:
িজলা:
েটিলেফান নমব্র (যিদ থােক):

eর পেক্ষ
( িতিনিধর নাম)
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তফিসল-21
ফরম-ক
[িবিধ 44(3) o 44(5) ষ্টবয্]
পণয্ েমাড়কজাতকরণ িনবন্ধন সনদ/িনবন্ধন সনদ নবায়েনর জনয্ আেবদনপ

বরাবর
পিরচালক (েমে ালিজ)
বাংলােদশ স্টয্ান্ডাডর্স eন্ড েটিস্টং iনিস্টিটuশন (িবeসিটআi)
227-ক, েতজগ o িশল্প eলাকা
ঢাকা-2319।

2। আিম/আমরা িনম্নবিণ র্ত িঠকানায় বয্বসারত রিহয়ািছ। ‘oজন o পিরমাপ মানদণ্ড আiন, 3129 (3129 সােলর 67 নং আiন)’ eর ধারা 83e দত্ত
ক্ষমতাবেল সরকার কতৃর্ক জারীকৃত ‘পণয্ েমাড়কজাতকরণ িবিধমালা, 3132’ aনুযায়ী পেণয্র েমাড়কজাতকরেণর uেদ্দেশয্ আিম েমাড়কজাতকারী িহসােব
পণয্ েমাড়কজাতকরণ িনবন্ধেনর/িনবন্ধন নবায়েনর জনয্ আেবদন কিরেতিছ:
(ক)

আেবদনকারীর নাম o পদিব

(খ)

িঠকানা

(গ)

েটিলেফান নমব্র o i-েমiল (যিদ থােক)

(ঘ)

েমাবাiল নমব্র

(ঙ)

জাতীয় পিরচয়প নমব্র

(চ)

িটআieন নমব্র

(ছ)

ে ড লাiেসন্স নমব্র

(জ)

আেবদনকারী িতষ্ঠান কতৃর্কপণয্ েমাড়কজাত কিরবার স্থােনর পূণ র্ িঠকানা (কারখানার)

(ঝ)

আেবদনকারী িতষ্ঠান কতৃর্ক েমাড়কজাতকৃত পেণয্র নাম

(ঞ)

েমাড়েক ধারণকৃত পণয্-সামগর্ীর oজন/পিরমাণ/সংখয্া iতয্ািদরিববরণ ( ান্ড, েফ্লভার,
সাiজ iতয্ািদসহ)
েমাড়কজাতকারী িতষ্ঠােনর নাম o িঠকানা ( েযাজয্ েক্ষে ধান কায র্ালয়)

(ট)

:
:

েহািল্ডং নমব্র/মহল্লা/গর্াম:
রাস্তা/ব্লক/েসক্টর:
ডাকঘর:
থানা/uপেজলা:
েজলা:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

3। আমার/আমােদর িতষ্ঠােনর uৎপািদত/েমাড়কজাতকৃত পেণয্র aনুকূেল িনবন্ধন সনদ দান করা হiেল uহা ািপ্তর সময়কাল হiেত আিম/আমরা
িনবন্ধেনর সকল শতর্সমূহসহ eতৎসংকর্ান্ত ‘oজন o পিরমাপ মানদণ্ড আiন, 3129’ eবং ‘পণয্ েমাড়কজাতকরণ িবিধমালা, 3132’ মািনয়া চিলব।
আেবদনকারী িতষ্ঠােনর পেক্ষতািরখ:

সব্াক্ষর:
পদিব:

িবেশষ ষ্টবয্: আেবদনপে র সিহত িনম্নবিণ র্ত কাগজপ ািদ সংযুক্ত থািকেত হiেব:
2। হালনাগাদ ে ড লাiেসন্স;
3। িটআieন;
4। জাতীয় পিরচয়প ;
5। ে ড মাকর্ িনবন্ধন সংকর্ান্ত কাগজপ ািদ ( েযাজয্ েক্ষে );
6। েযাজয্ েক্ষে সংিশ্লষ্ট দিললািদ;
7। পেণয্র েমাড়ক- 6িট।
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ফরম-9
[ িবধান-32(2) ষ্টবয্]
Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI)
Ministry of Industries
Government of the People’s Republic of Bangladesh
116-A, Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208.
Phone: 55030054, 55030063, 55030066, 55030113

E-mail: dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net

Application for Halal Certificate
To
The Director General
Bangladesh Standards and Testing Institution
116/Ka, Tejgaon Industrial Area
Dhaka-1208.
1. I/We, (Name and designation) --------------------------------------------------------------------------------------of the organization (name and address) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------have been engaged in the business
in the above address and I/We, are applying for issuance of halal certificate for the use of “Halal
Certification Mark” and
“Machine Readable Code” keeping in conformity of the
product/process/service according to Bangladesh Standards and Testing Institution Act, 2018 (Act No.
67 of 2018).
The scope of products/process/service are as follows:
(a)*

Name of Product:

The related Standard Number(s):

Type/Grade:
Size:

Name of Ingredients (can be attached):

Brand:
(b)*

Name of Process/Service:

The related Standard Number(s):

Commodity:

Name of Ingredients/materials (can be
attached a list):

*Note: An applicant can apply for one item in single application mentioned above.
2.

Certificate Number & Duration (In renewal case):

3.

Name and address of the factory or organization, if different from para 1:

4.

I do hereby declare that information given below about my organization are true according to
my knowledge and belief:
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(a) Fulltime employee

(b) Investment (in BDT):
(c) Size of the factory/industry:
(please tick appropriate one)

General Shift
and A shift

B Shift

C Shift

Large

Medium

Small

5.

Name of the other product/process/service in the factory/organization (if different from para 1).

6.

I/We do hereby attached Halal Manual and Halal Control Plan which are prepared as per
relevant standard and will keep relevant records and documents of the factory including
inspection/monitoring reports.

7.

I/We also declare that any changes of the design or quality of the product/ process/ service shall
be informed to BSTI.

8.

If BSTI desires to visit or audit the factory/organization, I/We shall extend all sorts of
cooperation.

9.

I/We also declare that I/We shall abide by all terms and conditions of the certificate and the
regulations prescribed as per BSTI Act.

Name:

Signature, Date and Seal

Father’s Name: ………………………..
Mother’s Name : ………………………
Designation : …………………………..
Name of the Organization : …………..
Address : ………………………………..
National Identy (NID) No. : …………....
Phone/Mobile No: ……………………..
E-mail: …………………………………...
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