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বাংলােদশ া াড স এ  টি ং ই উশন 
মান ভবন 

১১৬/ক, তজগ ও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
website: www.bsti.gov.bd 

১. িভশন ও িমশন 
 

িভশন : দেশর একমা  জাতীয় মান সং া িবএস আইেক এক  শি শালী ও কায কর মান িনয় ণকারী িত ান িহসােব গেড় তালা। 

িমশন : িবএস আই এর আইেনর আওতায় প  ও সবার মান ণয়ন এবং ণগতমান ও পিরমাপ িনি তকরণসহ এতদসংি  সবাস হেক আ জািতক পয ােয় উ ীতকরেণর পাশাপািশ 
ভা া াথ  র াসহ অভ রীণ ও আ জািতক বািণজ  স সারেণ সহায়ক িমকা পালন।  

 
২. িত ত সবাস হ 
 
২.১)  নাগিরক সবা 
 

 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং  
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ িসএম লাইেস  
দান/নবায়ন 

১. আেবদনপ  হেণর পর 
যাচাই করণ; 
২. কারখানা পিরদশ ন,  ন না 
সীলকরণ ও ন না জমাদানপ  
ই করণ; 
৩. সীল ত ন না 

াবেরটরীেত জমাকরণ; 
৪. প  পরী ণ ও িরেপা ং 
৫. িরেপাট  সািব ক ায়ন ও 
ড়া  অ েমাদন  হণ; 

৬. িবল ই করণ; 
৭. আেবদনকারী ক ক 
দাবী ত িফ জমাদান; 
৮. িসএম  লাইেস  ই করণ। 
 

আেবদন পে র সােথ িনেমণা  কাগজপ  
দািখল করেত হেবঃ 
 
(ক) হালনাগাদ ড লাইেসে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ; 
(খ) ড মাক রিজে শন এর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ; 
(গ) ভ াট (VAT)/ ন (TIN) সনেদর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(ঘ) হালনাগাদ ি িমেসস লাইেসে র 
সত ািয়ত ফেটাকিপ (খা  পে র ে ) 
(ঙ) পে র ব ত মাড়ক/ লেবেল সকল 
ত  বাংলা ভাষায় দানসহ িনমণবিণ ত 
ত ািদ উেল খ থাকেত হেবঃ  
(১) পে র নাম ও া ; 
(২) ড/টাইপ/সাইজ/ ভাে জ  
( েযাজ  ে );  
(৩) ওজন/পিরমাণ/পিরমাপ; 
(৪) কাড/ াচ ন র; 
(৫) পে র উপাদানস হ; 
 
 

(ক) ন ন আেবদন- 
 টাকা ১০০০.০০  
নবায়ন- টাকা ৫০০.০০ 
 
(খ) মািকং িফ- ফল জাতীয় 
পে র ে  বাৎসিরক 
উৎপাদন ে র (এ  
ফ া ির াইস) উপর টাকা 
০.০৭ % হাের (বািষ ক 
সব িন  টাকা ১২৫০.০০ এবং 
বািষ ক সেব া  টাকা 
১০,০০,০০০.০০)।  অ া  
পে র ে  বাৎসিরক 
উৎপাদন  (এ  ফ া ির 

াইস) এর উপর টাকা ০.১০ 
% হাের (বািষ ক সব িন  
টাকা ১৮৭৫.০০ এবং বািষ ক 
সেব া  টাকা  
১৫,০০,০০০.০০) 
 
 
 

সব িন  ১৯ কায িদবস 
সেব া - ৪২ কায িদবস 
 
 
 

জনাব ক.এম হািনফ 
সহকারী পিরচালক (িসএম) এবং 

ধান, ওয়ান প সািভ স স ার 
িবএস আই, ঢাকা-১২০৮। 
ফান : +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 

kmhanifbsti@gmail.com 
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নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং  
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(৬) উৎপাদন/ মাড়কজাতকরণ এর তািরখ; 
(৭) ময়াদ উ েণ র তািরখ; 
(৮) ল উৎপাদনকারী/ মাড়কজাতকারী 

িত ােনর নাম ও কানা 
(৯) সেব া  চরা ; 
(১০) সংি  িবিডএস ন রসহ ণগত মান 
িচ  (Standard Mark)। 
 
(িব. . প েভেদ েয়াজনীয় কাগজপে র 
িভ তা থাকেত পাের)।  
আেবদন প  িবএস আই ওয়ান প সািভ স 
স াের এবং িবএস আই’র ওেয়বসাইেট 

পাওয়া যায়।  

(গ) লাইেস  িফ 
(বাৎসিরক)-  
টাকা ২০০.০০  
 
আইেটম িভি ক িফ 
 
সারণী-১ 
 
পিরেশাধ প িতঃ 
িবএস আই ওয়ান প 
সািভ স স াের িডিড,  
প-অড ার ও নগদ অেথ  

পিরেশাধেযা ।  
২ আমদািন ত 

পে র ছাড়প  
দান 

১. আেবদনপ  হেণর পর 
যাচাই ব ক গাডাউন/সংি  
ব েরর ওয় ার হাউজ 
পিরদশ ন; 
২.  যৗথ া ের ন না 
সীলকরণ ও ন না জমাদানপ  
ই করণ; 
৩. সীল ত ন না 

াবেরটরীেত জমাকরণ; 
৪. াবেরটরীেত ন না  
পরী া ও িরেপা ং; 
৫. িরেপাট  সািব ক ায়ন ও 
ড়া  অ েমাদন  হণ; 

৬. িবল ই করণ; 
৭. আেবদনকারী ক ক 
দাবী ত িফ জমাদান; 
৮. ছাড়প  ই করণ। 

িনেমণা  কাগজপ  দািখল করেত হেবঃ 
(ক) হালনাগাদ ড লাইেস ;  
(খ) এলিস;  
(গ) ইনভেয়স;  
(ঘ) িবল অব লিডং (িবএল);  
(ঙ) আইআরিস; 
(চ) তজি য়তা পরী ার সনদ 
( ড়া ধ/খা  পে র ে ); 
(ছ) ন (TIN) সনেদর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
 
 
(িব. . প েভেদ েয়াজনীয় কাগজপে র 
িভ তা থাকেত পাের।) 
 

পে র আমদািন ে র উপর 
সারণী-১ অ যায়ী  
িফ’ েযাজ । 
 
পিরেশাধ প িত : 
িবএস আই ওয়ান প 
সািভ স স াের িডিড,  
প-অড ার ও নগদ অেথ  

পিরেশাধেযা । 

৫-২২ কায িদবস 
 

জনাব ক.এম হািনফ 
সহকারী পিরচালক (িসএম) এবং 

ধান, ওয়ান প সািভ স স ার 
িবএস আই, ঢাকা-১২০৮। 
ফান : +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 

kmhanifbsti@gmail.com 

৩ রসায়ন/পদাথ  
পরী ণ সবা 

দান 

১.ওয়ান প সািভ স স াের 
সংি  ন না হণ; 
২. সংি  ােব পরী ণ; 
৩. পরী ণ িতেবদন দান 

 
 

িবএস আই ওয়ান প সািভ স স াের 
িত ান ক ক সংি  ন না জমা দােনর 

মা েম রিশদ হণ। 

আইেটম িভি ক িফ 

রসায়ন : সারণী-২ 

পদাথ  : সারণী-৩ 

পিরেশাধ প িত : 
িবএস আই ওয়ান প 
সািভ স স াের িডিড,  
প-অড ার ও নগদ অেথ  

পিরেশাধেযা । 

৩-২২ কায িদবস 
 

জনাব ক.এম হািনফ 
সহকারী পিরচালক (িসএম) এবং 

ধান, ওয়ান প সািভ স স ার 
িবএস আই, ঢাকা-১২০৮। 
ফান : +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 

kmhanifbsti@gmail.com 
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নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং  
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ ওজন ও পিরমাপ 
সংি  সবা 
 

      ক) ভিরিফেকশন 
)   খ) ক ািলে শন 

গ) পে র 
মাড়কজাতকরণ 

িনব ন। 

* ভিরিফেকশন এবং 
ক ািলে শন এর অিধকাংশ 

ে  সরাসির য পািত 
িবএস আই ওয়ান প সািভ স 
স াের জমাদান এবং িক  

ে  ক ািলে শেনর জ  
কারখানা পিরদশ েনর মা েম 
সবা দান। 

 
* পে র মাড়কজাত 
িনব েনর আেবদেনর ি েত 

িত ান পিরদশ েনর মা েম 
রিজে শন। 

 

* ভিরিফেকশন এবং ক ািলে শন এর 
ে  িনিদ  ফরেমেট আেবদন পে র সে  

য পািতর তািলকা জমাদান। 
 
* পে র মাড়কজাতকরেণর ে  সংি  
পে র লেবল/ মাড়ক এবং ড লাইেস । 
 

* ভিরিফেকশন এবং 
ক ািলে শন এর ে  
 
আইেটম িভি ক িফ 
 
সারণী-৪ 
 
* পে র মাড়কজাতকরেণর 

ে  (টাকা ১০০০.০০) 
 
পিরেশাধ প িত : 
িবএস আই এর ওয়ান প 
সািভ স স াের িডিড, 
প-অড ার ও নগদ অেথ  

পিরেশাধেযা । 

ভিরিফেকশনঃ 
৩-৭ কায িদবস  
 
ক ািলে শনঃ 
৫-৩০ কায িদবস  
 
পে র 
মাড়কজাতকরণঃ 

১০ কায িদবস 
 
 
 

জনাব ক.এম হািনফ 
সহকারী পিরচালক (িসএম) এবং 

ধান, ওয়ান প সািভ স স ার 
িবএস আই, ঢাকা-১২০৮। 
ফান : +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 

kmhanifbsti@gmail.com 

৫ ােনজেম  
িসে ম 
সা িফেকট 
(এমএসিস) দান 

আেবদনপ  হেণর পর 
েয়াজনীয় কাগজপ  যাচাই-

বাছাই ব ক সংি  িত ােন 
২ ( ই) ধােপ অিডট স ে র 
পর অিডট িরেপাট  

ােনজেম  িসে ম 
সা িফেকশন কিম েত 
উপ াপন এবং কিম র িস া  
অ যায়ী সনদ দান। 

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

সারণী-৫ 
 

পিরেশাধ প িত : 
িবএস আই এর ওয়ান প 
সািভ স স াের িডিড, 
প-অড ার ও নগদ অেথ  

পিরেশাধেযা । 

আেবদেনর তািরখ 
থেক সেব া   
৬ (ছয়) মাস 

জনাব ক.এম হািনফ 
সহকারী পিরচালক (িসএম) এবং 

ধান, ওয়ান প সািভস স ার 
িবএস আই, ঢাকা-১২০৮। 
ফান : +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 

kmhanifbsti@gmail.com 

৬ ণীত বাংলােদশ 
মান িব য় 

ওয়ান প সািভ স স ােরর 
সংি  কাউ ােরর মা েম 
বাংলােদশ মান (িবিডএস) 
িব য় করা হয়।  

ওয়ান প সািভ স স াের যাগােযাগ ব ক 
চািহদা জানােনা। 

টাকা ৫০০.০০-৩০০০.০০ 
 

পিরেশাধ প িত : 
িবএস আই এর ওয়ান প 

সািভ স স াের িডিড, 
প-অড ার ও নগদ অেথ  

পিরেশাধেযা । 

সাধারণতঃ তাৎ িণক   
 
 

জনাব ক.এম হািনফ 
সহকারী পিরচালক (িসএম) এবং 

ধান, ওয়ান প সািভ স স ার 
িবএস আই, ঢাকা-১২০৮। 
ফান : +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮ 

kmhanifbsti@gmail.com 

 
িব. ঃ      ১।  িসএম লাইেস  দান/নবায়ন এর ে  সংি  বাংলােদশ মান অ যায়ী ব িতক বািত, িসেম , িসরািমক টাইলস, াটািরসহ িক  পে র পরী ণ সময় বিশ হওয়ার কারেণ সনদ  
                  দােন বিশ সময় েয়াজন হেব। 
 

২।  আমদািন ত প  অ ািধকার িভি েত ত পরী ণর মা েম উেল িখত সমেয়র চেয় কম সমেয়ও ছাড়প  দান করা হয়। 
 
৩।  রসায়ন/পদাথ  পরী ণ সবা দােনর ে  ব িতক বািত, িসেম , িসরািমক টাইলস, াটািরসহ িক  পে র ে  বাংলােদশ মান অ যায়ী পরী ণ সময় বিশ েয়াজন হয়। 
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৪।  ণীত  বাংলােদশ মান িব েয়র ে  অিধক সং ক অ ি ত মান একসােথ েয়াজন হেল সময় বশী েয়াজন হেত পাের। 
 

 
২.২)  দা িরক সবা 

 
ঃ নং সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 

াি ান 
সবা  এবং 

পিরেশাধ প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ আ িলক কায ালেয়র অথ  
ছাড় 

১. সংি  কায ালেয়র চািহদাপ  হণ; 
২. চািহদা যাচাই-বাছাইকরণ ও  ক পে র 
অ েমাদন হণ। 

িলিখত আেবদন। 
 

িবনা ে  ৫ কায িদবস  জনাব অিসত ব য়া 
সহকারী পিরচালক  
(িহসাব ও অভ রীণ িনরী া) 
িবএস আই, ঢাকা-১২০৮। 
ফান : +৮৮-০২ ৮৮৭০৮৮৬ 
abarua_2008@yahoo.com 

২ কম কতা-কম চারীেদর 
মণ ভাতা িবল/ কাস  

িফ/ িশ ণ িফ ইত ািদ 

িনধ ািরত মণ িববরণী/িবল ও চািহদাপ  
হণ এবং ক প  ক ক অ েমাদন হণ। 

শাসন উইং ও  
িহসাব শাখা 

ঢাকা। 

িবনা ে  ৫ কায িদবস জনাব মাহা দ মা দ হাসান 
উপ-পিরচালক ( শাসন) 
িবএস আই, ঢাকা। 
ফান : + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮ 

mmh2374@yahoo.com 
dda1@bsti.gov.bd  

 
২.৩)  অভ রীণ সবা 

 
 

. 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ আ েতািষক ম ির 1. িনধ ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন হণ: 

2. আেবদন পরী াকরণ; 
3. ক পে র অ েমাদন হণ; 
4. ম িরপ  ই- মইল/ডােকেযােগ  

আেবদনকারীর িনকট রণ। 

১. আেবদনকারী ক ক 
রণ ত পনশন ফরম ও 

প । 

িবনা ে  ১৫ কায িদবস জনাব মাহা দ মা দ হাসান 
উপ-পিরচালক ( শাসন) 
িবএস আই, ঢাকা। 
ফান : + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮ 

mmh2374@yahoo.com 
dda1@bsti.gov.bd  

২ ভিব ত তহিবল অি ম 1. িনধ ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন হণ; 

2. আেবদন পরী াকরণ; 
3. ক পে র অ েমাদন হণ; 
4. ম িরপ  ই- মইল/ডােকেযােগ  

আেবদনকারীর িনকট রণ। 

১. আেবদনপ । িবনা ে  ৫ কায িদবস জনাব অিসত ব য়া 
সহকারী পিরচালক  
(িহসাব ও অভ রীণ িনরী া) 
িবএস আই, ঢাকা-১২০৮। 
ফান : +৮৮-০২ ৮৮৭০৮৮৬ 
abarua_2008@yahoo.com 

৩ বিহঃ বাংলােদশ  
ম িরর আেবদন অ ায়ণ 

১. িনধ ািরত ছেক আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন হণ; 
 

২. আেবদন িশ  ম ণালেয় রণ।   

১. িনধ ািরত ছেক 
আেবদনপ ; 
২. যথাযথ ক প  ক ক 

দ  র া তা সনদ।  
আেবদেনর াি ানঃ  

িবনা ে  ৩-৭ কায িদবস 
 

জনাব মাহা দ মা দ হাসান 
উপ-পিরচালক ( শাসন) 
িবএস আই, ঢাকা। 
ফান : + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮ 

mmh2374@yahoo.com 
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(1) িবএস আই, ঢাকা। dda1@bsti.gov.bd  
 
 

৪ িলেয়ন ম িরর আেবদন 
অ ায়ন 

1. সংি  কম কতা/কম চারী হেত 
িনধ ািরত ছেক আেবদন হণ;   

2. আেবদন পরী াকরণ;    
3. আেবদন িশ  ম ণালয় রণ। 

1.  িনেয়াগপ ; 
২. যথাযথ ক পে র 

পািরশ; 
৩. চেলকা।  
আেবদেনর াি ানঃ 
িবএস আই, ঢাকা। 

িবনা ে  ৩-৭ কায িদবস 
 

জনাব মাহা দ মা দ হাসান 
উপ-পিরচালক ( শাসন) 
িবএস আই, ঢাকা। 
ফান : + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮ 

mmh2374@yahoo.com 
dda1@bsti.gov.bd  
 ৫ বেদিশক িশ ণ 

মেনানয়ন 
১. ক পে র অ েমাদন হণ; 
২. পািরশসহ স াব িশ  ম ণালেয়   
   রণ।  
 

১. িবগত ১ বৎসেরর িবেদশ 
মণ িববরণী; 

২. যথাযথভােব রণ ত 
২নং বাছাই কিম র ফরম; 
৩. পািরশসহ স াব। 

িবনা ে  ৩-৫ কায িদবস 
 

৬ কিম /সভায় িতিনিধ 
মেনানয়ন 

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

িবনা ে  ১-২ কায িদবস 

 
৩) আপনার কােছ আমােদর ত াশা 

 
. নং  িত ত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 

১ য়ংস ণ  আেবদন জমা দান; 

২ যথাযথ ি য়ায় েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা;  

৩ সা ােতর জ  িনধ ািরত সমেয়র েব ই উপি ত থাকা; 

৪ সবা স েক আেরা িবস ািরত জানেত ওয়ান প সািভ স স াের যাগােযাগ করা।  

 
৪) অিভেযাগ িতকার ব াপনা (GRS) 

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

 

. নং কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 
১ দািয় া  কম কতা সমাধান িদেত না পারেল অিভেযাগ িন ি  কম কতা (অিনক) নাম ও পদিব : জনাব মাঃ খিল র রহমান 

পিরচালক ( শাসন), িবএস আই, ঢাকা। 
ফান : +৮৮-০২ ৮৮৭০২৭৭   

ইেমইল  : khalil.bsti@gmail.com 
ওেয়ব :  www.bsti.gov.bd 

৭ (সাত) কায িদবস 

২ অিভেযাগ িন ি  কম কতা িনিদ  সমেয় সমাধান 
িদেত না পারেল 

আিপল কম কতা নাম ও পদিব : জনাব সরদার আ ল কালাম 
মহাপিরচালক, িবএস আই, ঢাকা।  
ফান : +৮৮-০২ ৮৮৭০২৭৫ 

ইেমইল : bsti@bangla.net 
ওেয়ব :  www.bsti.gov.bd 

৭ (সাত) কায িদবস 
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সারণী- ১ 
 

িসএম সনেদর মািকং িফ 
 

িসএম লাইেস  হণ/নবায়েনর জ  দরখা  জমাদােনর পর হেত লাইেস  দান/নবায়ন কায ম স াদন করা পয  সমেয়র িবএস আই সা িফেকশন 
মাকস এর আওতা  প স েহর খাত/উপখাত িভি ক তািলকা, মানিচ  বহােরর জ  মািকং িফ’র হার ও বাৎসিরক সব িন /সেব া  মািকং িফ’র 
িসিডউল :  

িমক 
নং 

খাত/উপখাত মািকং িফ’র হার 
(এ  ফ া রী ে র উপর) 

বাৎসিরক িফ (িরেবট দােনর  পর) 
(১) সব িন  মািকং িফ, টাকা 
(২) সেব া  মািকং িফ, টাকা 

 

১। ফলজাত খা  প  ০.০৭ % (১) ১,২৫০.০০ 
(২) ১০,০০,০০০.০০ 

২। জাত খা  প  ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

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

৪। শকরা জাতীয় খা  প  ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

মািকং  
িফ’র হার 

১ কা  টাকা পয  ০ 
% িরেবট এবং সেব া  

েদয় িফ 

১ কা  ১ টাকা হেত 
১০ কা  টাকা পয  

২৫ % িরেবট দােনর 
পর সেব া  

েদয় িফ 

১০ কা  ১ টাকা হেত ২০  
কা  টাকা পয  ৩০ % 

িরেবট দােনর পর সেব া  
েদয় িফ 

২০ কা  ১ টাকা 
হেত ৫০ কা  

টাকা পয  ৩৫ % িরেবট 
দােনর পর সেব া  

েদয় িফ 

৫০ কা  ১ টাকা হেত 
১০০ কা  টাকা পয  
৪০ % িরেবট দােনর 
পর সেব া  েদয় িফ 

১০০ কা  ১ টাকা 
হইেত ১৫০ কা  

টাকা পয  ৪৫ % িরেবট 
দােনর পর সেব া  েদয় িফ 

১৫০ কা  টাকার 
উে  ৫০% িরেবট 
দােনর পর সেব া  

েদয় িফ 

০.১০ % টাঃ ১২,৫০০.০০ তেব 
সব িন  িফ  
টাঃ ১,৮৭৫.০০ 

টাঃ ৯৩,৭৫০.০০ টাঃ ১,৮১,০০০.০০ টাঃ ৪,২৫,০০০.০০ টাঃ ৮,০০,০০০.০০ টাঃ ১১,৪৩,৭৫০.০০ টাঃ ৫,০০,০০০.০০ 

০.০৭ % টাঃ ৮,৭৫০.০০ তেব 
সব িন  িফ  
টাঃ ১,২৫০.০০ 

টাঃ ৬৫,৫০০.০০ টাঃ ১,২৬,০০০.০০ টাঃ  ২,৯৫,০০০.০০ টাঃ  ৫,৫৬,০০০.০০ টাঃ  ৭,৯৬,৮০০.০০ টাঃ১০,০০,০০০.০০ 

 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ২ 

রসায়ন পরী ণ উইং  
বা তা লক পে র পরী ণ িফ’র তািলকা  

 

ড িডিভশনঃ  

িমক 
নং 

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

পরী ণ িফ 
 (টাকা) 

পরী ণ স াদেনর 
সময় (কায িদবস) 

পরী ণ িফ 
 (টাকা) 

  সাধারণ সাধারণ জ রী জ রী 
১। িচিলস, হাল এ  াউ  ২২ ১৪৪৪.০০ ১১ ২৮৮৮.০০ 
২। টারমািরক পাউডার ২২ ১৬৭৯.০০ ১১ ৩৩৫৮.০০ 
৩। বন িত  ২২ ২৫১২.০০ ১১ ৫০২৪.০০ 

িভটািমনসহ  ৫৭৬২.০০ ১১৫২৫.০০ 
৪। লা া সমাই ২২ ১২১০.০০ ১১ ২৪২০.০০ 
৫। পা রাইজড িম  মলামাইনসহ ২২ ৯৪৯৮.০০ ১১ ১১৪৯৬.০০ 
৬। স  ি ংক পাউডার ২২ ৫১৭৩.০০ ১১ ১০৩৪৬.০০ 
৭। ইট ান ২২ ১৩৭৯.০০ ১১ ২৭৫৮.০০ 
৮। হালিম  পাউডার এ  ীম িম  পাউডার 

মলামাইনসহ 
২২ ৯৪৪১.০০ ১১ ১১৩৮৩.০০ 

৯। পাউ  ১১ ২০৮১.০০ ৫ ৪১৬২.০০ 
১০। িব ট ২২ ৫০৫৯.০০ ১১ ১০১১৯.০০ 
১১। লেজ  ২২ ৩৪৬৯.০০ ১১ ৬৯৩৮.০০ 
১২। াক  ২২ ১৭০৬.০০ ১১ ৩৪১২.০০ 
১৩। ট ায়াশ ২২ ৬৮৫০.০০ ১১ ১৩৭০০.০০ 
১৪। জ াম, জলী এ   ২২ ২৭১২.০০ ১১ ৫৪২৪.০০ 

মারমােলড ১০১২.০০ ২০২৪.০০ 
১৫। ট িভেনগার (িসরকা) ২২ ৩৫৩৫.০০ ১১ ৭০৭০.০০ 
১৬। বাটার ২২ ১৫৯৪.০০ ১১ ৩১৮৮.০০ 
১৭। সয়ািবন তল  ২২ ৩৩২৯.০০ ১১ ৬৬৫৮.০০ 

িভটািমনসহ  ৬৫৭৯.০০  ১৩১৫৮.০০ 
১৮। ভ া য়াম ান গার ( ানেটশন হায়াইট 

গার) 
২২ ১০৮৭.০০ ১১ ২১৭৪.০০ 

১৯। আটা ২২ ১৫৪৮.০০ ১১ ৩০৯৬.০০ 
২০। ময়দা ২২ ২৪২৯.০০ ১১ ৪৮৫৮.০০ 
২১। ট এ  ভিজেটবল স ২২ ৭০০০.০০ ১১ ১৪০০০.০০ 
২২। কাব েনেটড বভােরজ ২২ ৮৫৫৩.০০ ১১ ১৭১০৬.০০ 
২৩। ট িসরাপ ২২ ৮০৯০.০০ ১১ ১৬১৮০.০০ 
২৪। হািন (ম ) ২২ ১৭১৬.০০ ১১ ৩৪৩২.০০ 
২৫। িল ইড গ েকাজ                                             ২২ ২৩০৬.০০ ১১ ৪৬১২.০০ 
২৬। ড ে াজ মেনাহাইে ট                                 ২২ ৩৫৯১.০০ ১১ ৭১৮২.০০ 
২৭। টিফ’স মলামাইন সহ ২২ ১০২৪৮.০০ ১১ ১২৯৯৬.০০ 
২৮। ক  এ  বাট  ট ২২ ১৩৯৮.০০ ১১ ২৭৯৬.০০ 
২৯। ট কিড য়াল ২২ ৮০০০.০০ ১১ ১৬০০০.০০ 
৩০। সস ( ট এ া  ভিজেটবলস) ২২ ৩৬৭২.০০ ১১ ৭৩৪৪.০০ 
৩১। টেমেটা প  ২২ ৬৯৫০.০০ ১১ ১৩৯০০.০০ 
৩২। িপেকল ২২ ৪৪৬২.০০ ১১ ৮৯২৪.০০ 

 
িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ২ 
 

িমক 
নং 

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

পরী ণ িফ 
 (টাকা) 

পরী ণ স াদেনর 
সময় (কায িদবস) 

পরী ণ িফ 
 (টাকা)  

সাধারণ সাধারণ জ রী জ রী 
৩৩। কনেসনে েটড ট স ২২ ১৩৯৮.০০ ১১ ২৭৯৬.০০ 
৩৪। টেমেটা কচাপ ২২ ৬৭৯১.০০ ১১ ১৩৫৮২.০০ 
৩৫। ক  পাইনােপল ২২ ১৮৭৫.০০ ১১ ৩৭৫০.০০ 
৩৬। ইনফ া  ফ লা 

মলামাইন ও িভটািমন 
২২ ৩২৩৯৩.০০ ১১ ৫৭২৮৬.০০ 

৩৭। বাটার অেয়ল ও িঘ ২২ ২১৪৮.০০ ১১ ৪২৯৬.০০ 
৩৮ ভিজেটবল িঘ ২২ ২৫৩৯.০০ ১১ ৫০৭৮.০০ 
৩৯। মা াড  অেয়ল ২২ ৬২৫৪.০০ ১১ ১২৫০৮.০০ 
৪০। লস ১১ ৩৯৮৮.০০ ৫ ৭৯৭৬.০০ 
৪১। ই া  লস ১১ ৫১৩৮.০০ ৫ ১০২৭৬.০০ 
৪২। আেয়াডাইজড স  ২২ ৩০৫৬.০০ ১১ ৬১১২.০০ 
৪৩। পাম অেয়ল ২২ ৩৫৬২.০০ ১১ ৭১২৫.০০ 

িভটািমনসহ ৬৮১২.০০ ১৩৬২৫.০০ 
৪৪। ি ংিকং ওয়াটার ২২ ১৭৫৫০.০০ ১১ ৩৫০০০.০০ 
৪৫। াচারাল িমনােরল ওয়াটার ২২ ১৭৭০০.০০ ১১ ৩৫৪০০.০০ 
৪৬। আইস ীম ( মলামাইনসহ) ২২ ৯২৮১.০০ ১১ ১১০৬২.০০ 
৪৭। চীপস/ কারস ২২ ১৯৯৮.০০ ১১ ৩৯৯৫.০০ 
৪৮। চানা র আফলাটি নসহ ২২ ১০৭১৩.০০ ১১ ১৫১৭৬.০০ 
৪৯। কনেড ড িম  এ  কনেড ড ি ম 

িম  মলামাইনসহ 
২২ ৯৬৬০.০০ ১১ ১১৮২০.০০ 

৫০। কােকানাট অেয়ল ২২ ২৪৩৮.০০ ১১ ৪৮৭৬.০০ 
৫১। পাম অিলন  ২২ ৩৫৯১.০০ ১১ ৭১৮২.০০ 

িভটািমনসহ ৬৮৪১.০০ ১৩৬৮২.০০ 
৫২। এিডবল সান াওয়ার ওেয়ল ২২ ২৭৬৬.০০ ১১ ৫৫৩৩.০০ 
৫৩। জী ( সেমািলনা) ২২ ১৫৩৮.০০ ১১ ৩০৭৬.০০ 
৫৪। কক ১১ ৭৭৯.০০ ৫ ১৫৫৮.০০ 
৫৫। ইেয়াগাট  এ  ইেট  ইেয়াগাট/দই 

মলামাইন সহ 
১১ ৮৫১৩.০০ ৫ ৯৫২৬.০০ 

৫৬। কাির পাউডার ২২ ২২৮৮.০০ ১১ ৪৫৭৬.০০ 
৫৭। িরফাই  গার ১১ ১২০০.০০ ৫ ২৪০০.০০ 
৫৮। ফেলাআপ ফ লা (িভটািমন ও 

মলামাইনসহ) 
২২ ৩৩৫২০.০০ ১১ ৫৯৫৪০.০০ 

৫৯। িসিরয়াল বজড ড ২২ ১৫৫৯৪.০০ ১১ ২৩৬৮৮.০০ 
 

 

 

           কিমক াল িডিভশনঃ 

৬০ মস ইেটা কেয়ল ২২ ৮৬৩.০০ ১১ ১৭২৬.০০ 
৬১। মলািথয়ন ৫৭ %(ডিবউ/িভ) ২২ ২৫৭৯.০০ ১১ ৫১৫৮.০০ 
৬২। িপ েক ং ইংক ২২ ৯৩৮.০০ ১১ ১৮৭৫.০০ 
৬৩। ি ল পপার ২২ ১০১৩.০০ ১১ ২০২৬.০০ 
৬৪। রাই ং এ  ি ি ং পপারস ২২ ৯৬৬.০০ ১১ ১৯৩২.০০ 
৬৫। টয়েলট সাবান ২২ ৩৭৫০.০০ ১১ ৭৫০০.০০ 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ২ 

 

িমক 
নং 

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

পরী ণ িফ 
 (টাকা) 

পরী ণ স াদেনর 
সময় (কায িদবস) 

পরী ণ িফ 
 (টাকা)  

সাধারণ সাধারণ জ রী জ রী 
৬৬। ফেরা ােলা ােনল ফাউনেটন পন 

ইংক 
২২ ২০৯১.০০ ১১ ৪১৮২.০০ 

৬৭। ইংক া  াড  ২২ ৯৮৫.০০ ১১ ১৯৭০.০০ 
৬৮। কাব িলক সাবান ২২ ১৭৫৪.০০ ১১ ৩৫০৮.০০ 
৬৯। লি  সাপ পাউডার ২২ ১৩৬০.০০ ১১ ২৭২০.০০ 
৭০। রিডিম ড পই  ািশং, িফিনিশং সিম 

াস ফর জনােরল পারপাস 
২২ ২৩১৬.০০ ১১ ৪৬৩২.০০ 

৭১। তার কািল, প  ২২ ১৬৫০.০০ ১১ ৩৩০০.০০ 
৭২। ল ী সাপ ২২ ৪৭৪৫.০০ ১১ ৯৪৯০.০০ 
৭৩। কালটার ব াক পই  (আলকাতরা) ২২ ১৩৬০.০০ ১১ ২৭২০.০০ 
৭৪। িনউজ ি  ২২ ৯৬৬.০০ ১১ ১৯৩২.০০ 
৭৫। ইউিরয়া ফা লাইজার ২২ ১৫৯৪.০০ ১১ ৩১৮৮.০০ 
৭৬। এ িমিনয়াম সালেফট, ননেফিরক  ২২ ৮৪৪.০০ ১১ ১৬৮৮.০০ 
৭৭। এসিপ ২২ ১৭৮১.০০ ১১ ৩৫৬২.০০ 
৭৮। িরবনস টাইপরাইটার  ২২ ৮২৫.০০ ১১ ১৬৫০.০০ 
৭৯। ওয়াটার রিজ া  ভিজেটবল া  

সাল লদার 
২২ ৫৬২.০০ ১১ ১১২৫.০০ 

৮০। কাব ন কাগজ ২২ ১২১৯.০০ ১১ ২৪৩৮.০০ 
৮১। থেপ  ২২ ৩৪৬৯.০০ ৭ (আংিশক) ৬৯৩৮.০০ 
৮২। া   ২২ ১৪০৬.০০ ১১ ২৮১২.০০ 

া , িসনেথ ক িডটারেজ  বজড                            ২২ ২৭০৬.০০ ১১ ৫৪১২.০০ 
৮৩। অ া িমিনয়াম সালেফট (ফা লাইজার) ২২ ১৩১৩.০০ ১১ ২৬২৬.০০ 
৮৪। বল পেয়  পন ২২ ৫৬৩.০০ ১১ ১১২৬.০০ 
৮৫। িসরািমক টবল ওয় ার ২২ ২৩৪৪.০০ ১১ ৪৬৮৮.০০ 
৮৬। িসনেথ ক িডটারেজ  পাউডার ২২ ১৮৭৫.০০ ১১ ৩৭৫০.০০ 
৮৭। ি ন ীম ২২ ৩৮৬৪.০০ ১১ ৭৭২৮.০০ 
৮৮। সিভং ীম ২২ ১৩৮৮.০০ ১১ ২৭৭৬.০০ 
৮৯। আফটার সভ লাশন ২২ ৫৬৩.০০ ১১ ১১২৬.০০ 
৯০। িলিপি ক ২২ ২১৪৮.০০ ১১ ৪২৯৬.০০- 
৯১। হয়ার অেয়ল ( বজ অেয়লসহ) ২২ ১৩৭৫.০০ ১১ ২৭৫০.০০ 
৯২। হাই ীড িডেজল ২২ ৩০৯৪.০০ ১১ ৬১৮৮.০০ 
৯৩। আনেলেডড মাটর ােসািলন ি িময়াম 

(অকেটন) 
২২ ২৭৩৮.০০ ১১ ৫৪৭৬.০০ 

৯৪। আনেলেডড মাটর ােসািলন র লার 
( পে াল) 

২২ ২৭৩৮.০০ ১১ ৫৪৭৬.০০ 

৯৫। থ পাউডার ২২ ২০৯১.০০ ১১ ৪১৮২.০০ 
৯৬। ি ন পাউডার ২২ ২০৬৩.০০ ১১ ৪১২৬.০০ 
৯৭। এম এস উব (িজ আই  পাইপ) ২২ ৫৬৩.০০ ১১ ১১২৬.০০ 
৯৮। িজিপ শীট ( ঢউ ন সহ) ২২ ৬৫৬.০০ ১১ ১৩১২.০০ 
৯৯। িব িমন রাড ইমালসন (এ ানআইওিনক 

এ  কটআইওিনক) 
২২ ১৬৮৮.০০ ১১ ৩৩৭৬.০০ 

 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ২ 

 
 

িমক 
নং 

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

পরী ণ িফ 
 (টাকা) 

পরী ণ স াদেনর 
সময় (কায িদবস) 

পরী ণ িফ 
 (টাকা)  

সাধারণ সাধারণ জ রী জ রী 
১০০। 
 

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

২২ ১৫০০.০০ 
 

১১ ৩০০০.০০ 
 

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

২২ ৩৬৫০.০০ ১১ ৭৩০০.০০ 

১০১। কে ািজট িসেম   ২২ ৩৬০০.০০ ১১ ৭২০০.০০ 
১০২ পাট া  িসেম  ২২ ১৬০০.০০ ১১ ৩২০০.০০ 
১০৩। আন াি সাইজড পিলিভনাইল ারাইড 

(িপিভিস-ইউ) সার পাইপস ফর পােট বল 
ওয়াটার 

২২ ১৮৭৫.০০ ১১ ৩৭৫০.০০ 

১০৪। িসরািমক ওয়াশ বিসনস এ  পডা াল ২২ ৬২৯.০০ ১১ ১২৫৮.০০ 
১০৫। টিবল ওয় ার মড অব মলামাইন 

াি কস 
২২ ২৩৪৪.০০ ১১ ৪৬৮৮.০০ 

১০৬। িসরািমক টাইলস ২২ ১৪০৬.০০ ১১ ২৮১২.০০ 
 

িবঃ ঃ ১।  আমদানী ত ন না অ ািধকার িভি েত বিণ ত সমেয়র চেয়ও কম সমেয় পরী া কের পরী ণ িতেবদন দান করা হেয় থােক। 
          ২। ন নার সং া অত ািধক হেল এবং পািন ও িব ৎ সরবরাহ িবি ত হেল পরী ণ সময় পিরবতন হেত পাের।   

 

 

া লক পে র পরী ণ িফ’র তািলকা  

িমক 
নং 

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

পরী ণ িফ 
 (টাকা) 

পরী ণ স াদেনর 
সময় (কায িদবস) 

পরী ণ িফ 
 (টাকা)  

  সাধারণ সাধারণ জ রী জ রী 
১। চাটনী ২২ ৭৩৫০.০০ ১১ ১৪৭০০.০০ 
২। ট ি ংকস ২২ ৭৬৬২.০০ ১১ ১৪৯২৪.০০ 
৩। া ন  িব ট ২২ ১১০৬২.০০ ১১ ২২১২৫.০০ 
৪। এিডবল জল ২২ ৭৫০০.০০ ১১ ১৫০০০.০০ 
৫। বাবলগাম/ ইংগাম ২২ ১৪০৬.০০ ১১ ২৮১২.০০ 
৬। ধিনয়ার ড়া ২২ ১২৫০.০০ ১১ ২৫০০.০০ 
৭। জদ া ২২ ১৬২৩.০০ ১১ ৩২৪৬.০০ 
৮। ইন া / রিড  ২২ ৭৪২.০০ ১১ ১৪৮৪.০০ 
৯। ওয়াটার ােরজ ১১ ১৪৭৫.০০ ৫ ২৯৫০.০০ 
১০। ভাড  িম  ২২ ৯২৩৫.০০ ১১ ১০৯৭০.০০ 
১১। ইেয়াগাট  ি ংকস ২২ ৯০৬৩.০০ ১১ ১০৬২৬.০০ 
১২। ওেয়ফার িব ট ২২ ২৫৪৮.০০ ১১ ৫০৯৬.০০ 
১৩। রাইচ ান অেয়ল (িভটািমন ‘‘এ’’ সহ) ২২ ৫৫০০.০০ ১১ ১১০০০.০০ 
১৪। চেকােলট ২২ ১০৯৬৯.০০ ১১ ১৪৪৩৮.০০ 
১৫। আইস লিল ২২ ২৫৫০.০০ ১১ ৫১০০.০০ 

 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ৩ 
পদাথ  পরী ণ উইং এর িবিভ  আইেটেমর পরী ণ িফ : 

 

ইেলকি ক াল, ইেলকে ািন  িবভাগ: 

িম
ক 
নং 

পে র নাম 
 
  

পরী ণ 
স াদেনর 

সময় 
(কায িদবস) 

পরী ণ িফ(টাকা) পরী ণ 
স াদেনর 

সময় 
(কায িদবস) 

পরী ণ িফ 
(টাকা) 

  সাধারন সাধারন জ রী জ রী 
১। এনােমলড কপার ক া র (মিডফাইড পিলেয় ার  

বস/পিলিভনাইল এিসটাল বস) 
 

০৭ ১১৩৭.৫০ ০৪ ২২৭৫.০০ 

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

 

০৭ ১৫৮৩.৭৫ ০৪ ৩১৬৭.৫০ 

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

 

০৭ ১৫৮৩.৭৫ ০৪ ৩১৬৭.৫০ 

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

০৭ ৩২২০.০০ 
৩৩৪২.৫০ 

০৫ ৬৪৪০.০০ 
৬৬৮৫.০০ 

৫। ি  ফজ ই াকশন মটর, ১২ ৩৯২৮.৭৫ ০৭ ৭৮৫৭.৫০ 
৬। ােরােস  বািতর ালা  ০৬ ৩৯২৮.৭৫ ০৪ ৭৮৫৭.৫০ 
৭। উবলার ােরােস  বািত ১৮/৩৬ ওয়াট ১০০ ৭৭৩৫.০০ 

১১২৩৫.০০ 
৮৮ ১৫৪৭০.০০ 

২২৪৭০.০০ 
৮। টাংে ন িফলােম  বািত ৪০ ০-২৫ওয়াট    ৪৪৮৮.৭৫ 

৪০-৭৫ওয়াট   ৪৯২৬.২৫ 
১০০ ওয়াট এবং এর উপের          
৫৪৫১.২৫  

২০ ০-২৫ওয়াট 
৮৯৭৭.৫০ 
৪০-৭৫ওয়াট 
৯৮৫২.৫০ 
১০০ ওয়াট 
এবং এর 
উপের   

১০৯০২.৫০  
৯।  িপন াগ  এবং সেকট আউট লটস ০৮ ১১০২.৫০ ০৫ ২২০৫.০০ 
১০। ি  িপন াগ এবং সেকট আউট লটস ০৮ ১৮৭২.৫০ ০৫ ৩৭৪৫.০০ 
১১। িসিলং রােজস ০৭ ১০৭৬.২৫ ০৪ ২১৫২.৫০ 
১২। টা লার এবং অ া  ইচ ০৮ ২১৫২.৫০ ০৫ ৪৩০৫.০০ 
১৩। াইমাির াইেসল াটারী আর০৩     ০৮ 

আর০৬     ১০ 
আর২০     ১৬ 

১২১৬.২৫ আর০৩    ০৫ 
আর০৬    ০৭ 
আর২০    ১২ 

২৪৩২.৫০ 

১৪। লড এিসড াটার াটারী 
(এল এ এস াটারী) 

৭৫ 
 

২৩০১.২৫ ৬০ ৪৬০২.৫০ 

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

০৭ ১৭৯৩.৭৫ 
২৫(লট) 
৩০(লট) 

০৫ ৩৫৮৭.৫০ 

 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ৩ 

 

 

িমক 
নং 

পে র নাম পরী ণ 
স াদেনর সময় 

(কায িদবস) 

পরী ণ িফ(টাকা) পরী ণ 
স াদেনর সময় 

(কায িদবস) 

পরী ণ িফ 
(টাকা) 

  সাধারন সাধারন জ রী জ রী 
১৬। পারিসিলন ই ুেলটর (১০০০ ভা  পয ) ১২ ২৬৭৭.৫০ ০৮ ৫৩৫৫.০০ 
১৭। পারিসিলন ই ুেলটর (১০০০ ভাে র উপের) ১২ ২৬৭৭.৫০ ০৮ ৫৩৫৫.০০ 
১৮। িপিভিস ই ুেলেটড ক াবল  

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

০৭ ১৫৩১.২৫ 
১৭১৫.০০ 
১৮৩৭.৫০ 

০৪ ৩০৬২.৫০ 
৩৪৩০.০০ 
৩৬৭৫.০০ 

১৯। পাওয়ার ক াবলস ১৫ ১৮৯৮.৭৫ ১০ ৩৭৯৭.৫০ 
২০। ব িতক ইি  ১৫ ২৪৫০.০০ ০৮ ৪৯০০.০০ 
২১। ইেলকে ািনক টাইপ ফ ান র েলটর ০৬ ১৫১৩.৭৫ ০৪ ৩০২৭.৫০ 
২২। কাট আউট ইচ  ( মইন ইচ) ০৭ ২১৫২.৫০ ০৪ ৪৩০৫.০০ 
২৩। সলফ ােলে ড বািত ১০০ ২০ ওয়াট পয  

৭৭৩৫.০০ 
২০ ওয়ােটর উপের 

১১২৩৫.০০ 

৮৮ ২০ ওয়াট 
পয  

১৫৪৭০.০০ 
২০ ওয়ােটর 

উপের 
২২৪৭০.০০ 

২৪। ইেলকে ািনক ালা  ০৬ ৩৯২৮.৭৫ ০৪ ৭৮৫৭.৫০ 
২৫। িপিভিস ই ুেলেটড ি বল কড 

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

০৭ ২০৫৬.২৫ 
২২৩১.২৫ 
২৪০৬.২৫ 

০৪ ৪১১২.৫০ 
৪৪৬২.৫০ 
৪৮১২.৫০ 

 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ৩ 

 

 

 

পাট ও ব  িবভাগ : 

িমক 
নং 

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

পরী ণ িফ(টাকা) পরী ণ 
স াদেনর সময় 

(কায িদবস) 

পরী ণ িফ 
(টাকা) 

  সাধারন সাধারন জ রী জ রী 
১।  িত সলাই তা 

ক) সাদা 
খ)  রি ন 

০৮  
৩৬৪৯.০০ 
৫০৬৮.০০ 

০৫  
৭২৯৮.০০ 
১০১৩৬.০০ 

২। ট টাইল প  স েহর রং এর ায়ী  করন 
ক) কটন, িস  িনট 
খ)  িম ড 

০৭  
২৪৬৩.০০ 
২৮৮৭.০০ 

০৫  
৪৯২৬.০০ 
৫৭৭৪.০০ 

৩। ই াি য়াল সলাই তা 
ক) সাদা 
খ)  রি ন 

০৮  
৪১১৩.০০ 
৬৯৭২.০০ 

০৫  
৮২২৬.০০ 
১৩৯৪৪.০০ 

৪। পিলেয় ার  সা ং 
ক) সাদা 
খ)  রি ন 

০৭  
৬০০৪.০০ 
৮২০৭.০০ 

০৫  
১২০০৮.০০ 
১৬৪১৪.০০ 

৫। পিলেয় ার  ং 
ক)  সাদা 
খ)  রি ন 

০৭  
৬০০৪.০০ 
৭৭৮৩.০০ 

০৫  
১২০০৮.০০ 
১৫৫৬৬.০০ 

৬। িত ক ানভাস  
ক) সাদা 
খ)  রি ন 

০৭  
৪৩৮৯.০০ 
৫১৯৬.০০ 

০৫  
৮৭৭৮.০০ 
১০৩৯২.০০ 

৭।  পপিলন কাপড় 
ক) সাদা 
খ)  রি ন 

০৭  
৬৭০২.০০ 
৮৯০৫.০০ 

০৫  
১৩৪০৪.০০ 
১৭৮১০.০০ 

৮। ছাতার কাপড় 
ক) সাদা 
খ)  রি ন 

০৭  
৪১১২.০০ 
৪৮৮৩.০০ 

০৫  
৮২২৪.০০ 
৯৭৬৬.০০ 

৯। রাবার কনেভয়ার এবং এিলেভটর বল ং 
অব াই ক াকশন ( পাট-১ সাধারন 

বহােরর জ ) 

০৫ ৩২৭৮.০০ ০৩ ৬৫৫৬.০০ 

১০। রাবার াট া িমশন বল ং অব 
ট টাইল ক াকশন (সাধারন বহােরর 

জ )  

০৫ ২০১৫.০০ ০৩ ৪০৩০.০০ 

 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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িসিভল, িফিজক াল এবং মকািনক াল ইি িনয়ািরং িবভাগ:  

িম
ক নং 

পে র নাম পরী ণ 
স াদেনর সময় 

(কায িদবস) 

পরী ণ িফ(টাকা) পরী ণ 
স াদেনর সময় 

(কায িদবস) 

পরী ণ িফ 
(টাকা) 

  সাধারন সাধারন জ রী জ রী 
১। মাই  ি ল উব (িজআই পাইপ) ৮ ১৭১৫ ৪ ৩৪৩০ 
২। সফ  রজর ড ৮ ১৩৯১ ৪ ২৭৮২ 
৩। পােট বল ফায়ার এ ন ইশার ৬ ১০০৬ ৩ ২০১২ 
৪। িজিপ সীট ( কেরােগেটড সীট সহ) ৭ ১৪৩৫ ৪ ২৮৭০ 
৫। াস মে লস ১২ ১২২৫ ৬ ২৪৫০ 
৬। বাই সাইেকল িরম ৭ ১৫৮৪ ৪ ৩১৬৮ 
৭। কমন িবি ং  ি কস ২০ ৪৭২৫ ১৫ ৯৪৫০ 
৮। টার এবং মটর সাইেকল রাইডারস  

ােটক ভ হলেমটস  
৬ ১৭৫০ ৩ ৩৫০০ 

৯। িসরািমক ওয়াশ বিসন এবং াডা াল ৭ ৩০৬৩ ৫ ৬১২৬ 
১০। ির-ইনেফাস েম  অব ি লবার এবং ওয়ার ফর 

িদ কনি ট 
৫ ৩৫০০ ৩ ৭০০০ 

১১। িসেম   ৩৫ ৪৬৫০ ৩০ ৯৩০০ 
১২।  িব িমন রাড ইমালসনস ( এনায়িনক এবং 

ক াটায়িনক) 
২০ ২৪৬৮ ১২ ৪৯৩৬ 

১৩। আন াি সাইজডস পিলিভনাইল ারাইড 
(িপিভিস-ইউ) 

সার পাইপস  ( পােটবল ওয়াটার সা াই) 

১০ ১৩৮৩ ৫ ২৭৬৬ 

১৪। াইউড ফর জনােরল পারপাস  ১০ ২৩১০ ৫ ৪৬২০ 
১৫। াইউড - চ  ১২ ২৬২৫ ৬ ৫২৫০ 
১৬। সফ  ােসস ইন বে স ৬ ১৪৭০ ৪ ২৯৪০ 
১৭। িনউজ ি  ৭ ১৪৯৬ ৪ ২৯৯২ 
১৮। বল পেয়  কলম  ১২ ২৮১৮ ৭ ৫৬৩৬ 
১৯। িসরািমক টিবল ওয় ার ১২ ১৪৮৮ ৬ ২৯৭৬ 
২০। টিবল ওয় ার মড অব  মলামাইন াি ক। ১২ ১৪৮৮ ৬ ২৯৭৬ 
২১। িসরািমক টাইলস ১২ ১৯২৫ ৬ ৩৮৫০ 
২২। রাই ং এবং ি ি ং পপার ৭ ১৮৭০ ৪ ৩৭৪০ 
২৩। িসেম  পই  ৮ ৮৭৫ ৪ ১৭৫০ 
২৪। রাবার কনেভয়ার এবং এিলেভটর ব  ১৫ ২৩৪১ ৯ ৪৬৮২ 
২৫। া িমশন ব  ১৫ ১১৫৯ ৯ ২৩১৮ 
২৬। ওয়াটার ােরজ াংক ১২ ১৮১৭ ৬ ৩৬৩৪ 
২৭। এ িমিনয়াম াফাইলস ৭ ৬৭৫ ৪ ১৩৫০ 
২৮। পি ল  ১০ ২১০০ ৫ ৪২০০ 

 

িব: :  ১। সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 

 ২। আমদানী ত ন না অ ািধকার িভি েত বিণ ত সমেয়র চেয় কম সমেয় পরী া কের পরী ণ িতেবদন দান করা হেয় থােক। 

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

 
স াল/িবভাগীয় মে ালজী াবেরটরী স হ 

 
 

 
িমক 
নং 

িববরণ ভিরিফেকশন িফস (টাকা) 
িত িপস 

ই াি য়াল ভিরিফেকশন 
িফস (টাকা) িত িপস 

কা  স াদেনর 
সময় 

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

 
৪৫.০০ 
৪০.০০ 
২৭.০০ 

 
------ 

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

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

 
৪.৫০ 

১৩.৫০ 
১৩.৫০ 

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

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

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

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

 
২৭.০০ 
২১.০০ 

 
৩ িদন 
৩ িদন 

 

৪। ক ােরট ওেয়ট 
৫০০ c হেত১c, ১ সট 
৫০/১০০ c হেত০.৫/১০০c, ১ সট 

 
৩৭.৫০ 
২১.০০ 

 
-------- 

 
৩ িদন 
৩ িদন 

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

 
৯.০০ 
৪৯.৫০ 
২৭.০০ 

 
-------- 

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

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

 
 
 
 

------- 

 
৫০০.০০ 
৪০০.০০ 
৩০০.০০ 
২০০.০০ 
১০০.০০ 
৫০.০০ 
৪০.০০ 
২০.০০ 
১০.০০ 

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

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

 
৯.০০ 
৪.৫০ 
৩.০০ 

 
 

----- 

 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

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

 
৫৪০.০০ 
৪৫০.০০ 
২৭০.০০ 
১৮০.০০ 
১৩৫.০০ 
৯০.০০ 
৪৫.০০ 
২৭.০০ 
১৮.০০ 
১৩.৫০ 
৯.০০ 

 
 
 

------ 

 
৩ িদন 

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

৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 
৩ িদন 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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৯। মি ক ওজন য  ( াশ িস ও িড) 
৫০ টেনর বিশ 
২০ টেনর বিশ হেত ৫০ টন পয  
৫ টেনর বিশ হেত ২০ টন পয  
২ টেনর বিশ হেত ৫ টন পয  
৫০০ কিজর বিশ হেত ২ টন পয  
৫০ কিজর বিশ হেত ৫০০ কিজ পয  
৫ কিজর বিশ হেত ৫০ কিজ পয  
৫ কিজ পয  

 
 
 

------ 

 
২৫০০.০০ 
২০০০.০০ 
১৫০০.০০ 
১০০০.০০ 
৫০০.০০ 
৩০০.০০ 
২০০.০০ 
১০০.০০ 

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

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

 
১৩৫.০০ 
৫৪.০০ 
৩৬.০০ 
২৭.০০ 
১৮.০০ 
১৫.৭৫ 
৬.৭৫ 

 
 
 

----- 

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

 
১১। াংক লরী 

(২ চ ার) 
(৩ চ ার) 

 
১৩০০.০০ 
১৪৫০.০০ 

 
--- 

 
৩ িদন 
৩ িদন 

১২। টি  িমটার ১৫০.০০ ---- ৩ িদন 

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

১৪। িডসেপি ং ইউিনট  ( পে াল পা ) ১০০০.০০ ------ ৩ িদন 

১৫। আয়তিনক াস িমটার ১০০.০০ ------ ৩ িদন 

১৬। তরল পদােথ র িমটার (ওয়াটার িমটার 
িতত) 

১০০.০০ ----- ৩ িদন 

১৭। বা  িমটার/ া িমটার  ১০০.০০ ------- ৩ িদন 

১৮। এ িস এনািজ িমটার ২৫.০০ ---- ৩ িদন 

১৯। ােরজ াংক (Vertical & 
Horizontal) 

৩০০০.০০+ ক াপািস   
অ সাের 

 
--- 

৭ িদন 

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

------ ৭ িদন 

২১। লাইটােরজ ৩০০০.০০+ ক াপািস  
অ সাের 

--- ৭ িদন 

২২। বাজ ৩০০০.০০+ ক াপািস  
অ সাের 

---- ৭ িদন 
 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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াশনাল মে ালজী াবেরটরী (এনএমএল-িবএস আই), ঢাকা। 
 
 
 
 
 
 
ক) মাস া াড স 
 

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

ক ািলে শন সময় 
(কম িদবস) 

১। মাস া াড স  
াস E1/ASTM 0 

১িমিল াম হেত ১০ কিজ 
(২৯ িপস) 

৩২০০/- ২০ িদন 

২। মাস া াড স  
াস E1/ASTM 0 

ও সমপয ােয়র 

১িমিল াম হেত ১০ কিজ 
 

৩২০০/- ২০ িদন 

৩। মাস া াড স  
াস E2/ASTM 1 

১িমিল াম হেত ৫০ কিজ 
(২৯ িপস) 

১,৫৫০/- 
 

 

২০ িদন 

৪। মাস া াড স  
াস E2/ASTM 1 

ও সমপয ােয়র 
 

১িমিল াম হেত ১০ কিজ 
 

১,৫৫০/- ২০ িদন 

৫। মাস া াড স  
াস F1/ASTM 2 

১িমিল াম হেত ৫০ কিজ 
(২৯ িপস) 

১,২০০/- ১৫ িদন 

৬। মাস া াড স  
াস F1/ASTM 2 

ও সমপয ােয়র 

১িমিল াম হেত ১০ কিজ 
 

১,২০০/- ১৫ িদন 

৭। মাস া াড স  
াস F2/ASTM 3 

১িমিল াম হেত ৫০ কিজ 
(২৯ িপস) 

১,১০০/- ১৫ িদন 

৮। মাস া াড স  
াস F2/ASTM 3 

ও সমপয ােয়র 

১িমিল াম হেত ১০ কিজ 
 

১,১০০/- ১৫ িদন 

৯। মাস া াড স  
াস M1/ASTM ৪,৫,৬,৭ 

১িমিল াম হেত ৫০ কিজ 
(২৯ িপস) 

৯০০/- ১৫ িদন 

১০। মাস া াড স  
াস M1/ASTM ৪,৫,৬,৭ও 

সমপয ােয়র 

১িমিল াম হেত ১০ কিজ 
 

৯০০/- ১৫ িদন 

১১। মাস া াড স  
াস M2/ASTM ৪,৫,৬,৭ও 

সমপয ােয়র 

১িমিল াম হেত ৫০ কিজ 
(২৯ িপস) 

৭৫০/- ১৫ িদন 

১২। মাস া াড স  
াস M3/ASTM ৪,৫,৬,৭ 

ও সমপয ােয়র 

১িমিল াম হেত ৫০ কিজ 
(২৯ িপস) 

৬০০/- ১৫ িদন 

 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ৪ 
 

 
 

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

ক ািলে শন সময় 
(কম িদবস) 

১৩। ােল  সেব া  ২১০ াম/ 
≥ ০.১ াম 

১০,০০০/- ১৫ িদন 

ােল  সেব া  ২১০ াম/ 
≥ ০.০১ াম 

১২,০০০/- ১৫ িদন 

ােল  সেব া  ২১০ াম/ 
≥ ০.০০১ াম 

১৫,০০০/- ১৫ িদন 

ােল  সেব া  ২১০ াম/ 
≥ ০.০০০১ াম 

১৮,০০০/- ১৫ িদন 

১৪। ােল  ঊে  ২১০ াম হেত ২.১ কিজ /≥ ১ াম ১০,০০০/- ১৫ িদন 
ােল  ঊে  ২১০ াম হেত ২.১ কিজ /≥ ০.১ 

াম 
১২,০০০/- ১৫ িদন 

ােল  ঊে  ২১০ াম হেত ২.১ কিজ /≥ ০.০১ 
াম 

১৫,০০০/- ১৫ িদন 

ােল  ঊে  ২১০ াম হেত ২.১ কিজ /≥ ০.০০১ 
াম 

১৮,০০০/- ১৫ িদন 

ােল  ঊে  ২১০ াম হেত ২.১ কিজ /≥ 
০.০০০১ াম 

২২,০০০/- ১৫ িদন 

১৫। ােল  ঊে  ২.১ কিজ হেত ২০ কিজ/≥ ১ াম ১৪,০০০/- ১৫ িদন 
ােল  ঊে  ২.১ কিজ হেত ২০ কিজ/≥০.১ াম ১৭,০০০/- ১৫ িদন 
ােল  ঊে  ২.১ কিজ হেত ২০ কিজ/≥০.০১ 

াম 
২১,০০০/- ১৫ িদন 

ােল  ঊে  ২.১ কিজ হেত ২০ কিজ/≥০.০০১ 
াম 

২৬,০০০/- ১৫ িদন 

১৬। ােল  সেব া  ১০০ কিজ/ 
≥ ১ াম 

২৫,০০০/- ১৫ িদন 

১৭। ােল  ঊে  ১০০ কিজ হেত ৫০০ কিজ/≥ ১০ 
াম 

৩০,০০০/- ১৫ িদন 

১৮। ােল  ঊে  ৫০০ কিজ হেত ১০০০ কিজ/≥২০ 
াম 

৩৫,০০০/- ১৫ িদন 

 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ৪ 
 

 

খ) ল  এবং ডাইেমনশন া াড স 

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

ক ািলে শন সময় 
(কম িদবস) 

১। ীল ল ০-১ িমটার ১০,০০০/- ৭ িদন 

২। ীল ল/উেডন মটািলক/ াস 
ফাইবার মজািরং টপ 

০-৫ িমটার ১২,০০০/- ৭ িদন 

৩। 
 

রফাের  া াড স  
িমটার বার 

১ িমটার ২৯,০০০/- ৭ িদন 

৪। 
 

ীল/ওেভন 
মটািলক/ াস ফাইবার 

মজািরং টপ 

ঊে  ৫ থেক ৫০ িমটার 
িত িমটাের ১ পেয়  

৩,০০০/- ৭ িদন 

৫। গজ ব ক( স াল লে  
ক ািলে শন) 

 

সেব া  ৫ িপস ≤ ১০০ িম 
িম 

৫,০০০/- ২০ িদন 

পরবত  িত িপেসর 
জ  

২,০০০/- ২০ িদন 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

১৫। ডায়াল গজ, 
ানজার টাইপ 

০ হেত ২৫ িম িম ৬,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

১৬। ডায়াল গজ, 
ানজার টাইপ 

০ হেত ১০ িম িম ৬,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

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

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

২৫ হেত ১০০ িম িম ৫,০০০/-/ িপস ৭ িদন 

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

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

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ৪ 

 
 
 
 
 

গ) ট ােরচার এবং িহউিমিড  া াড স 
 

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

ক ািলে শন সময় 
(কম িদবস) 

১। িল ইড ইন াস থােম ািমটার 

 

(ির িলশন ১ িড ী স. 

অথবা বিশ) 

(-) ৫০ হেত ৩০০0 স 

১০,০০০/- ১৫ িদন 

২। িল ইড ইন াস থােম ািমটার 

 

(ির িলশন ০.১ িড ী 

স.)(-) ৫০ হেত ৩০০0 স 

 

১২,০০০/- ১৫ িদন 

৩। াস থােম ািমটার  

মারকারী 

থােম ািমটার/এ ালেকাহল থােম ািমটার 

(ির িলশন ০.০১, ০.০২ ও 

০.০৫ িড ী স.)(-) ৫০ 

হেত ৩০০0 স 

১৬,০০০/- ১৫ িদন 

৪। ট ােরচার গজ 

ডায়াল টাইপ 

০ হেত ৪০০0 স ১৭,০০০/- ১৫ িদন 

৫। ট ােরচার গজ 

ডায়াল টাইপ 

০ হেত (-)২০০0 স 
 

১৭,০০০/- ১৫ িদন 

৬। বাইেমটাল 

থােম ািমটার 

০ হেত +২০০0 স 
 

১৭,০০০/- ১৫ িদন 

৭। িডিজটাল থােম ািমটার/ ট ােরচার 
ইনিডেকটর 

(-) ৫০ হেত ৩০০0 স ২০,০০০/- ১৫ িদন 

৮। িডিজটাল থােম ািমটার/ ট ােরচার 
ইনিডেকটর 

০ হেত ১২০০0 স ২৫,০০০/- ১৫ িদন 

৯। িল ইড ট ােরচার 
বাথ(অ ালেকাহল/পািন/ 

িসিলকন তল) 

(-)৯০ হেত ৩০০0 স ২৬,০০০/- ৩০ িদন 

১০। ট ােরচার ফােন স/এইচ  ফােন স/ াই 
ব ক ক ািলে টর/িহ ং 
চ ার/অেটাে ভ/ রি জােরটর/ইনিকউেবটর 

ইত ািদ 

(-)৫০ হেত ১২০০0 স ২৫,০০০/-/িপস ৩০ িদন 
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১১। পাইেরািমটার/ইনফােরড থােম ািমটার ৫০ হেত ১২০০0 স ২০,০০০/-/ িপস ১৫ িদন 

১২। হাইে ািমটার সােথ ইনিব  স র আরএইচ 
ইনিডেকটর/িডিজটাল হাইে ািমটার 

আরএইচ ১৫ হেত ৯৫% 

তাপমা  ১৫ হেত ৫০0 স 

১৫,০০০/-/ িপস ১৫ িদন 

১৩। হাইে ািমটার 

(  ও ভজা বা ) 

০ হেত ৫০0 স ১০,০০০/-/ িপস ১৫ িদন 

১৪। িহউিমিড  চ ার ৫ হেত ৯৫% ২০,০০০/-/ িপস ১৫ িদন 

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

 

 

 

সারণী- ৪ 

 
ঘ) ভিলউম া াড স 
 

 
িমক 
নং 

যে র নাম ধারণ মতা িফ  (টাকা)  
িত িপস 

ক ািলে শন সময় 
(কম িদবস) 

১. ভিলউেমি ক মজার ১ িমিল হেত ৫ িলটার (১২ িপস) ৩,২০০/-/িপস ৭ িদন 

২. ভিলউেমি ক মজার ঊে  ৫ িলটার হেত ২০ িলটার (২ িপস) 
(িসে ল পেয় ) 

৩,২০০/-/িপস ৭ িদন 

৩. মাইে া িপেপট - ৪,০০০/-/িপস ৭ িদন 
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ঙ) সার এবং ফাস  া াড স  

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

িমক নং যে র নাম এ িরিস/ 
আনসারেটিন  

ধারণ মতা িফ  (টাকা)  
িত িপস 

ক ািলে শন সময় 
(কমিদবস) 

১. হাইে ািলক সার 
মজািরং ই ুেম স  

( সার গজ) 

 

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

ঊে  ১৪০ বার ১২,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

>০.৬ বার  

কমপিরজন মথড 

০ হেত ১৪০ বার ৭,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

ঊে  ১৪০ বার ৮,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

২. িনউেম ক সার 
মজািরং ই ুেম স 

( সার গজ) 

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

ঊে  ১৪০ বার ১২,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

>০.৬ বার 

 

০ হেত ১৪০ বার ৭,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

ঊে  ১৪০ বার ৮,০০০/-/ িপস  ১০ িদন 

৩. িনউেম ক সার 
মজািরং ই ুেম স 

( সার গজ) 

১.৯৯ িমিলবার ত ৩০ 
িমিলবার 

সেব া  ৪০০ 
িমিলবার 

৫,০০০/-/ িপস  ১০ িদন 

ঊে  ৪০০ 
িমিলবার 

৭,০০০/-/ িপস  ১০ িদন 

 

 
 
 

 
 
চ). টাইম এ  ি েকােয়ি , া াড স 
 

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

ক ািলে শন সময় 
(কম িদবস) 

১. টাইম ইনটাভ াল, পওয়াচ, টাইমার ইত ািদ 
 

১০িমিনট - ১িদন ১০,০০০/-/ িপস ১০ িদন 

 
িবঃ ঃ  ১। ক ািলে শন আইেটেমর সং া অত ািধক হেল এবং পািন ও িব ৎ সরবরাহ িবি ত হেল ক ািলে শেনর সমেয়র পিরবতন হেত পাের। 
           ২। ক ািলে শেনর সময় বলেত ন না হণ থেক সা িফেকট জারীকরেণর সময় কালেক ঝায়। 
           ৩। সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ৪ 
 

প  মাড়কজাত সং া  িনব ন িফ ও সময়সীমা 
 
 
 
 
 
 

িমক নং িববরণ িফ  (টাকা) সময় (কম িদবস) 

 

০১ 

 

প  মাড়কজাত িনব ন 

 

 

১০০০/- ( িত প ) 

 

১০ িদন 

 

িব. ঃ সকল িফ’র সােথ ১৫% ভ াট েযাজ । 
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সারণী- ৫ 

ােনজেম  িসে ম সা িফেকশন 
 
১। হৎ িত ােনর ে  (জনবল ২৫০ এর অিধক ) (আইএসও ৯০০১, ১৪০০১ অথবা ২২০০০ এর ে ) 
    (িতন বছেরর জ )  
 

১। আেবদন িফ- ৳ ১৫,০০০.০০ + ১৫% ভ াট 
২। লাইেস  িফ- ৳ ৬০,০০০.০০+ ১৫% ভ াট 
৩। অিডট িফ                     - িত ােনর মাট জনবেলর উপর িনভ র করেব (জন িত দিনক ৳ ৩,০০০.০০) 
    মাট       = ৳ ৭৫,০০০.০০ + ১৫% ভ াট + অিডট িফ 

 
িব. . আেবদনকারী িত ান ক ক যাতায়ােতর ব া করেত হেব। 

 
২। মাঝাির িত ােনর ে  (জনবল ১০০ থেক ২৫০ ) (আইএসও ৯০০১, ১৪০০১ অথবা ২২০০০ এর ে ) 
    (িতন বছেরর জ ) 
 

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

 
িব. . আেবদনকারী িত ান ক ক যাতায়ােতর ব া করেত হেব। 

 
৩।  িত ােনর ে  (জনবল ১০ থেক ৯৯ ) (আইএসও ৯০০১, ১৪০০১ অথবা ২২০০০ এর ে ) 
    (িতন বছেরর জ ) 
 

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

 
িব. . আেবদনকারী িত ান ক ক যাতায়ােতর ব া করেত হেব। 
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বাংলােদশ মান (িবিডএস) ও এডাপশন ত আ জািতক মান (BDS ISO, BDS IEC, BDS EN, BDS 
CAC) এর  তািলকাঃ 

 
ক) বাংলােদশ মান (িবিডএস) : 

প া নং   (টাকা) 

A ০১-০৫ ৫০০.০০ 

B ০৬-১০ ৬০০.০০ 

C ১১-১৫ ৭০০.০০ 

D ১৬-২০ ৮০০.০০ 

E ২১-২৫ ৯০০.০০ 

F ২৬-৩০ ১১০০.০০ 

G ৩১-৩৫ ১৩০০.০০ 

H ৩৬-৪০ ১৫০০.০০ 

I ৪১-৪৫ ১৭০০.০০ 

J ৪৬-৫০ ১৯০০.০০ 

K ৫১-UP ২০০০.০০ 

 

 

খ) এডাপশন ত আ জািতক মান (BDS ISO, BDS IEC, BDS EN, BDS CAC) : 

প া নং   (টাকা) 

XA ০১-১০ ১৫০০.০০ 

XB ১১-২০ ১৮০০.০০ 

XC ২১-৩০ ২১০০.০০ 

XD ৩১-৪০ ২৫০০.০০ 

XE ৪১-UP ৩০০০.০০ 

 

 
****************** 

 
 
 

 


