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বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি 
েশ� ম�ণালয় 

মাি ভবি, ১১৬/ক, �তজগাঁ েশ� সলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
Website: www.bsti.gov.bd 

 

 
U�রবা �দাি �েত�েত (Citizens’s Charter) 

১. েভশি ঁ েমশি  
 

েভশি: মাি �ণয়ি ঁ মাির�ত প� �াে� েিে�তকরেণ যেগাপেোগগ �েত�াি েহরে�ব গেড় �তালা। 
েমশি: প� ঁ �রবার মাি �ণয়ি, গণগতমাি ঁ পেরমাপ েিে�তকরেণর েিেমম �রবারসহেক ক জডােতক/ক�েলক মািদে� ি�গতকরণ সবং �রবা�হগতােদর �াথ ড ররাােম জাতগয় ঁ ক জডােতক 
বােণেজয রহায়তাা  
 
 

২. �েত�ত �রবারসহ 
 
২.১)  িাগেরক �রবা 
 
াম. 
িং 

�রবার িাম  �রবা �দাি প�েত �েয়াজিগয় কাগজপ� সবং �াে��াি �রবাসূ সবং  
পেরেশাধ প�েত 

�রবা �দােির 
রময়রগমা 

দােয়��া� কম ডকতডা 
(পদেব, �ফাি ঁ ংেমংল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ েরসম লাংের  

�দাি 
১. কেবদিপ� োচাং; 
২. কারখািা পেরদশ ডি,  িমিা রগলকরণ ঁ িমিা 
জমাদািপ� ংসয; 
৩. প� পরগরণ ঁ েরেপাই ডং 
৪. েরেপা ড রােব ডক সূায়ি ঁ  ড়া  ড়ােমাদি �হণ;  
৫. েবল ংসয; 
৬. েরসম  লাংের  ংসযা 
 

(ক) িে র্ধারেত কেবদিপ�: 
(খ) হালিাগাদ ��া লাংেরে র রতযােয়ত ফে াকেপ; 
(গ) ��া মাকড �রেজেেশি সর রতযােয়ত ফে াকেপ; 
(ঘ) ভযা  (VAT)/ইি (TIN) রিেদর রতযােয়ত 
ফে াকেপা 
(ঙ) হালিাগাদ ে�েমেরর লাংেরে র রতযােয়ত 
ফে াকেপ (খা� পে�র �রে�) 
(চ) পে�র �বহত �মাড়ক/�লেবেল রকল ত� বাংলা 
ভাষায় �দািরহ েি�বেণ ডত ত�ােদ িেেখ থাকেত হেব:  
(১) পে�র িাম ঁ �াা; 
(২) ��া/ াংপ/রাংজ/�ভাে�জ  
(�েোজয �রে�);  
(৩) ঁজি/পেরমাণ/পেরমাপ; 
(৪)  �কাা/�াচ ি�র; 
(৫) পে�র িপাদািরসহ; 
(৬) িৎপাদি/�মাড়কজাতকরণ সর তােরখ; 
(৭) �ময়াদ িম�েণ ডর তােরখ; 
(৮) সল িৎপাদিকারগ/ �মাড়কজাতকারগ �েত�ােির 
িাম ঁ িকািা 

(ক) কেবদি েফ- 
  াকা ১০০০.০০  
(খ) মােকডং েফ- ফল জাতগয় পে�র 
�রে� বাৎরেরক িৎপাদি সেূর 
(স� ফযাাের �াংর) িপর  াকা 
০.০৭ % হাের (বােষ ডক রব ডেি� 
 াকা ১২৫০.০০ সবং বােষ ডক 
রেব ডাা  াকা ১০,০০,০০০.০০)া  
ড়�া� পে�র �রে� বাৎরেরক 
িৎপাদি সূ (স� ফযাাের �াংর) 
সর িপর  াকা ০.১০ % হাের 
(বােষ ডক রব ডেি�  াকা ১৮৭৫.০০ 
সবং বােষ ডক রেব ডাা  াকা  
১৫,০০,০০০.০০) 
 

(গ) লাংের  েফ (বাৎরেরক)-  
 াকা ২০০.০০  
Uকংে ম েভেমক েফ 

২২ (বাংশ) 
কাে ডেদবর 
 
  
 

 

�ধাি, 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 

েবসরইকং 
ঢাকা-১২০৮া 

�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮  
2TUonestop@bsti.gov.bd U2T 
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াম. 
িং 

�রবার িাম  �রবা �দাি প�েত �েয়াজিগয় কাগজপ� সবং �াে��াি �রবাসূ সবং  
পেরেশাধ প�েত 

�রবা �দােির 
রময়রগমা 

দােয়��া� কম ডকতডা 
(পদেব, �ফাি ঁ ংেমংল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(৯) রেব ডাা  চরা সূ; 
(১০) রংে�� েবোসর ি�ররহ গণগত মাি েচচ 
(Standard Mark)। 
 

(েব. �. প�েভেদ �েয়াজিগয় কাগজপে�র েভ�তা 
থাকেত পাের)া  
 

কেবদিপ� েবসরইকং ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 
সবং েবসরইকং’র ঁেয়বরাংে  
(www.bsti.gov.bd) পাঁয়া োয়া  

 
রারণগ-১ 
পেরেশাধ প�েত:

�প-ড়া ডার ঁ িগদ ড়েথ ড 
পেরেশাধেো�া  

 েবসরইকং 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের োো,  

েরসম লাংের  
িবায়ি 

১. কেবদিপ� �হেণর পর োচাংকরণ; 
২. কারখািা পেরদশ ডি,  িমিা রগলকরণ ঁ িমিা 
জমাদািপ� ংসযকরণ; 
৩. প� পরগরণ ঁ েরেপাই ডং 
৪. েরেপা ড রােব ডক সূায়ি ঁ  ড়া  ড়ােমাদি  �হণ;  
৫. েবল ংসযকরণ; 
৬. েরসম  লাংের  ংসযকরণা 
 

(ক) িে র্ধারেত কেবদিপ�: 
(খ) হালিাগাদ ��া লাংেরে র রতযােয়ত ফে াকেপ; 
(গ) ��া মাকড �রেজেেশি সর রতযােয়ত ফে াকেপ; 
(ঘ) ভযা  (VAT)/ইি (TIN) রিেদর রতযােয়ত 
ফে াকেপা 
(ঙ) হালিাগাদ ে�েমেরর লাংেরে র রতযােয়ত 
ফে াকেপ (খা� পে�র �রে�) 
(চ) পে�র �বহত �মাড়ক/�লেবেল রকল ত� বাংলা 
ভাষায় �দািরহ েি�বেণ ডত ত�ােদ িেেখ থাকেত হেব:  
(১) পে�র িাম ঁ �াা; 
(২) ��া/ াংপ/রাংজ/�ভাে�জ  
(�েোজয �রে�);  
(৩) ঁজি/পেরমাণ/পেরমাপ; 
(৪)  �কাা/�াচ ি�র; 
(৫) পে�র িপাদািরসহ; 
(৬) িৎপাদি/�মাড়কজাতকরণ সর তােরখ; 
(৭) �ময়াদ িম�েণ ডর তােরখ; 
(৮) সল িৎপাদিকারগ/ �মাড়কজাতকারগ �েত�ােির 
িাম ঁ িকািা 
(৯) রেব ডাা  চরা সূ; 
(১০) রংে�� েবোসর ি�ররহ গণগত মাি েচচ 
(Standard Mark)। 
 

(েব. �. প�েভেদ �েয়াজিগয় কাগজপে�র েভ�তা 
থাকেত পাের)া  
কেবদিপ� েবসরইকং ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 
সবং েবসরইকং’র ঁেয়বরাংে  
(www.bsti.gov.bd) পাঁয়া োয়া 

(ক) কেবদি েফ-  
 াকা ৫০০.০০ 
(খ) মােকডং েফ- ফল জাতগয় পে�র 
�রে� বাৎরেরক িৎপাদি সেূর 
(স� ফযাাের �াংর) িপর  াকা 
০.০৭ % হাের (বােষ ডক রব ডেি� 
 াকা ১২৫০.০০ সবং বােষ ডক 
রেব ডাা  াকা ১০,০০,০০০.০০)া  
ড়�া� পে�র �রে� বাৎরেরক 
িৎপাদি সূ (স� ফযাাের �াংর) 
সর িপর  াকা ০.১০ % হাের 
(বােষ ডক রব ডেি�  াকা ১৮৭৫.০০ 
সবং বােষ ডক রেব ডাা  াকা  
১৫,০০,০০০.০০) 
 

(গ) লাংের  েফ (বাৎরেরক)-  
 াকা ২০০.০০  
কংে ম েভেমক েফ 
রারণগ-১ 
পেরেশাধ প�েত:

�প-ড়া ডার ঁ িগদ ড়েথ ড 
পেরেশাধেো�া  

 েবসরইকং 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের োো,  

২২ (বাংর) 
কাে ডেদবর 
 
 

�ধাি, 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 

েবসরইকং 
ঢাকা-১২০৮া 

�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮  
onestop@bsti.gov.bd 

http://www.bsti.gov.bd/�
http://www.bsti.gov.bd/�
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াম. 
িং 

�রবার িাম  �রবা �দাি প�েত �েয়াজিগয় কাগজপ� সবং �াে��াি �রবাসূ সবং  
পেরেশাধ প�েত 

�রবা �দােির 
রময়রগমা 

দােয়��া� কম ডকতডা 
(পদেব, �ফাি ঁ ংেমংল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২ কমদােিকত পে�র 

ছাড়প� �দাি 
১. কেবদিপ� �হেণর পর োচাংপব ডক 
�গাাািি/রংে�� ব�েরর ঁয়যার হািজ পেরদশ ডি; 
২.  �ৌথ �ারের িমিা রগলকরণ ঁ িমিা 
জমাদািপ� ংসযকরণ; 
৩. ূাবের েরেত িমিা  পরগরা ঁ েরেপাই ডং; 
৪. েরেপা ড রােব ডক সূায়ি ঁ  ড়া  ড়ােমাদি  �হণ;  
৫. েবল ংসযকরণ; 
৬. ছাড়প� ংসযকরণা 

েিে�া� কাগজপ� দােখল করেত হেব: 
(ক) হালিাগাদ ��া লাংের ;  
(খ) সলের;  
(গ) ংিভেয়র;  
(ঘ) েবল ড়ব �লোং (েবসল);  
(ঙ) কংকরের; 
(চ) �তজে�য়তা পরগরার রিদ 
(গড়া  ধ/খা� পে�র �রে�); 
(ছ) ইি (TIN) রিেদর রতযােয়ত ফে াকেপা 

পে�র কমদােি সেূর িপর 
রারণগ-১
েফ’ �েোজযা 

 ড়াোয়গ  

 
পেরেশাধ প�েত:

�প-ড়া ডার ঁ িগদ ড়েথ ড 
পেরেশাধেো�া 

 েবসরইকং 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের োো,  

৭ (রাত) 
কাে ডেদবর 

 

�ধাি, 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 

েবসরইকং 
ঢাকা-১২০৮া 

�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮  
onestop@bsti.gov.bd  
 
 

৩ ররায়ি পরগরণ �রবা 
�দাি 

১. ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের রংে�� িমিা �হণ;  
২. িমিা �কাোং; 
৩. রংে�� ূােব পরগরণ; 
৪. পরগরণ �েতেবদি �দাি 

েবসরইকং ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের �েত�াি ক ডক 
রংে�� িমিা জমা �দােির মাােম রেশদ �হণা 

কংে ম েভেমক েফ 

 

রারণগ-২ 
পেরেশাধ প�েত:

�প-ড়া ডার ঁ িগদ ড়েথ ড 
পেরেশাধেো�া 

 েবসরইকং 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের োো,  

১৪ (চৌদ্দ) 
কাে ডেদবর 

 

�ধাি, 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 

েবসরইকং 
ঢাকা-১২০৮া 

�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮  
onestop@bsti.gov.bd  

পদাথ ড পরগরণ �রবা 
�দাি 

১. ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের রংে�� িমিা �হণ;  
২. িমিা �কাোং; 
৩. রংে�� ূােব পরগরণ; 
৪. পরগরণ �েতেবদি �দাি 
 

েবসরইকং ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের �েত�াি ক ডক 
রংে�� িমিা জমা �দােির মাােম রেশদ �হণা 

কংে ম েভেমক েফ 

 

রারণগ-৩ 
পেরেশাধ প�েত:

�প-ড়া ডার ঁ িগদ ড়েথ ড 
পেরেশাধেো�া 

 েবসরইকং 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের োো,  

১৪ (চৌদ্দ) 
কাে ডেদবর 

 

�ধাি, 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 

েবসরইকং 
ঢাকা-১২০৮া 

�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮  
onestop@bsti.gov.bd 

৪ ঁজি ঁ পেরমাপ 
রংে�� �রবা 
 

      ক) �ভেরেফেকশি 
   ঁ কযােলেেশি 

 
 

 

* �ভেরেফেকশি সবং কযােলেেশি সর ড়েধকাংশ 
�রে� ররারের ে�পােত েবসরইকং ঁয়াি �প 
রােভ ডর �রসাের জমাদাি সবং েকক �রে� 
কযােলেেশেির জ� কারখািা পেরদশ ডেির মাােম 
�রবা �দািা 

* �ভেরেফেকশি সবং কযােলেেশি সর �রে� েিেদ ড� 
ফরেমে  কেবদি পে�র রে� ে�পােতর তােলকা 
জমাদািা 
 
 

* �ভেরেফেকশি সবং কযােলেেশি 
সর �রে� 
 

 

কংে ম েভেমক েফ 
রারণগ-৪ 
পেরেশাধ প�েত:

�প-ড়া ডার ঁ িগদ ড়েথ ড 
পেরেশাধেো�া 

 েবসরইকং’র 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের োো, 

�ভেরেফেকশি 
৭ (রাত) 
কাে ডেদবর ঁ 
কযােলেেশি 
১৪ (চৌদ্দ) 
কাে ডেদবর 

 

�ধাি, 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 

েবসরইকং 
ঢাকা-১২০৮া 

�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮  
onestop@bsti.gov.bd 

mailto:onestop@bstigov.bd�
mailto:onestop@bsti.gov.bd�
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াম. 
িং 

�রবার িাম  �রবা �দাি প�েত �েয়াজিগয় কাগজপ� সবং �াে��াি �রবাসূ সবং  
পেরেশাধ প�েত 

�রবা �দােির 
রময়রগমা 

দােয়��া� কম ডকতডা 
(পদেব, �ফাি ঁ ংেমংল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
খ) পে�র 
�মাড়কজাতকরণ 
েিব�ি: 
 

১. কেবদিপ� োচাংকরণ 
২. কারখািা পেরদশ ডি 
৩. েিব�ি ংসযকরণ 
৪. েিব�েির কেবদেির ��েরেত �রেজেেশিা 

* পে�র �মাড়কজাতকরণ েিব�েির �রে� েিধ ডােরত 
ফরেম কেবদিপে�র রােথ রংে�� পে�র 
�লেবল/�মাড়ক ��া লাংের  সবং ইি রিেদর 
ফে াকেপ জমাদািা 

কেবদি েফ  াকা ১০০০.০০ 
 

১০ (দশ) 
কাে ডেদবর 

 

�ধাি, 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 

েবসরইকং 
ঢাকা-১২০৮া 

�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮  
onestop@bsti.gov.bd 

৫ �ােিজেমস েরে�ম 
রাই ডেফেক  
(সমসরের) �দাি 

ক) কেবদিপ� োচাং-বাছাং খ)  ং ধােপ ড়ো  
র�� গ)  ড়ো  েরেপা ড �ােিজেমস েরে�ম 
রাই ডেফেকশি কেমইেত িপ�াপি  
ঘ) কেমইর ের�া  ড়াোয়গ রিদ �দািা 

�কায়ােলই �াায়াল,  �েরোির �াায়াল, হালিাগাদ 
��া লাংেরে র ফে াকেপ; ভযা  (VAT)/ইি (TIN) 
রিেদর ফে াকেপা 
 

 

রারণগ-৫ 
পেরেশাধ প�েত:

কেবদেির 
তােরখ �থেক 
রেব ডাা  

 েবসরইকং সর 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের োো, 
�প-ড়া ডার ঁ িগদ ড়েথ ড 
পেরেশাধেো�া 

৭৫ (পচামর) 
কাে ডেদবর 

�ধাি, 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 

েবসরইকং 
ঢাকা-১২০৮া 

�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮  
onestop@bsti.gov.bd 

৬ �ণগত বাংলােদশ 
মাি েবায় 

ঁয়াি �প রােভ ডর �রসােরর রংে�� কািসােরর 
মাােম েিধ ডােরত েরোিল সূ ড়াোয়গ বাংলােদশ 
মাি (েবোসর) েবায় া  

ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের �োগােোগ পব ডক চােহদা 
জািােিাা 

 াকা ৫০০.০০-৩০০০.০০ 
পেরেশাধ প�েত:
েবসরইকং সর ঁয়াি �প রােভ ডর 
�রসাের োো,  

  

�প-ড়া ডার ঁ িগদ ড়েথ ড 
পেরেশাধেো�া 

রাধারণত: 
তাৎরেণক 

 
 

�ধাি, 
ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার 

েবসরইকং 
ঢাকা-১২০৮া 

�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৯৮  
onestop@bsti.gov.bd 

 
েব. �ঃ      ১া  েফ সর রকল �রে� ১৫% ভযা  �েোজয হেবা 
             ২া েরসম লাংের  �দাি/িবায়ি সর �রে� রংে�� বাংলােদশ মাি ড়াোয়গ  ব যেতক বােত, েরেমস, েররােমক  াংলর, �া ােররহ েকক পে�র পরগরণ রময় �বেশ হঁয়ার কারেণ রিদ  
                  �দােি েিধ ডােরত েরোিল রমেয়র �চেয় �বেশ রময় �েয়াজি হেবা  
 

৩া  কমদািগকত প� ড়�ােধকার েভেমেত  ত পরগরেণর মাােম িেেেখত রমেয়র �চেয় কম রমেয়ঁ ছাড়প� �দাি করা হয়া 
 

৪া  �ণগত বাংলােদশ মাি েবােয়র �রে� ড়েধক রং�ক ড়মে�ত মাি সকরােথ �েয়াজি হেল রময় ১-২ কাে ডেদবর �বশগ �েয়াজি হেত পােরা  
 

৫া  রগলগালাকত িমিা জমাদােির �রে� ড়�অং রগলগালা ড়রত থাকেত হেবা রগলগালােবহগি িমিা ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের জমাদাি করা োেব িাা  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:onestop@bstigov.bd�
mailto:onestop@bstigov.bd�
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২.২)  দা�েরক �রবা 
 

াম. িং �রবার িাম  �রবা �দাি প�েত �েয়াজিগয় কাগজপ� সবং 
�াে��াি 

�রবাসূ সবং  
পেরেশাধ প�েত 

�রবা �দােির 
রময়রগমা 

দােয়��া� কম ডকতডা 
(িাম, পদেব, �ফাি ঁ ংেমংল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ েবভাগগয়/�জলা কাে ডালেয়র 

ড়থ ড ছাড় 
১. রংে�� কাে ডালেয়র চােহদাপ� �হণ; 
২. চােহদা োচাং-বাছাংকরণ ঁ  ক ডপেরর 
ড়ােমাদি �হণা 

েলেখত কেবদিা 
 

েবিাসেূ ৫ (পাচ) কাে ডেদবর  রহকারগ পেরচালক 
(েহরাব ঁ ড়ভয রগণ েিরগরা) েবসরইকং, 

ঢাকা-১২০৮া 
�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০৮৮৬  

abarua_2008@yahoo.com 
২ কম ডকতডা-কম ডচারগেদর �কার ড 

েফ/�েশরণ েফ ংতযােদ 
১. ক ডপর ক ডক �কাের ডর ড়ােমাদি �হিা 
২. ম�ের পে�র মাােম েফ �দািা 

ক) �কার ড �দাি �েত�ােির 
��াব প�া  
খ) ক ডপর ক ডক মেিািয়ি 
�দাি প�া 
 

েবিাসেূ ৫ (পাচ) কাে ডেদবর িপ-পেরচালক (�শারি) 
েবসরইকং, ঢাকাা 

�ফাি: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮  
dda1@bsti.gov.bd 

 

mailto:dda1@bsti.gov.bd�
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২.৩)  ড়ভয রগণ �রবা 
 
 

াম. িং �রবার িাম  �রবা �দাি প�েত �েয়াজিগয় কাগজপ� সবং �াে��াি �রবাসূ সবং  
পেরেশাধ প�েত 

�রবা �দােির রময়রগমা দােয়��া� কম ডকতডা 
(পদেব, �ফাি ঁ ংেমংল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ পেিশি ম�ের 1. েিধ ডােরত ছেক কেবদিকারগর েিক  হেত 

কেবদি �হণ; 
2. কেবদি পরগরাকরণ; 
3. ক ডপেরর ড়ােমাদি �হণ; 
4. ম�েরপ� ং-�মংল/াােকেোেগ  

কেবদিকারগর েিক  ��রণা 

১. রােভ ডর  ক/চাকেরর েববরণগ- ০১ কেপ 
২া েপকরসল গমেির ম�েরপ�- ০১ কেপ 
৩া �শষ �বতিপ� 
৪া �পিশি ফরম 
৫া রতযােয়ত ছেব- ০৪ কেপ 
৬া �া�� �পিশি  বধ িমরােধকার 
�ঘাষণাপ�-০৩ কেপ 
৭া িমিা �ারর ঁ হােতর পাচ ক েলর 
ছাপ-০৩ কেপ 
৮া �পিশি ম�ের কেদশ- ০১ কেপ 
�াে��াি: েবসরইকং �ধাি কাে ডালয়, 
ঢাকাা 

েবিাসেূ ১৫ (পেির) কাে ডেদবর িপ-পেরচালক (�শারি) 
েবসরইকং, ঢাকাা 

�ফাি: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮  
dda1@bsti.gov.bd 

পােরবােরক পেিশি ম�ের ১. েিধ ডােরত ছেক কেবদিকারগর েিক  হেত 
কেবদি �হণ; 
২. কেবদি পরগরাকরণ; 
৩. ক ডপেরর ড়ােমাদি �হণ; 
৪. ম�েরপ� ং-�মংল/াােকেোেগ  কেবদিকারগর 
েিক  ��রণা 

১. রােভ ডর  ক/চাকেরর েববরণগ- ০১ কেপ 
২া েপকরসল গমেির ম�েরপ�- ০১ কেপ 
৩া �শষ �বতিপ�-০১ কেপ 
৪া পােরবােরক �পিশি ফরম 
৫া রতযােয়ত ছেব- ০৪ কেপ 
৬া িমরােধকার রিদপ� ঁ িি�ােরজ 
রাই ডেফেক -০৩ কেপ 
৭া িমিা �ারর ঁ হােতর পাচ ক েলর 
ছাপ-০৩ কেপ 
৮া ড়েভভাবক মেিািয়ি সবং ড়বরর 
ভাতা ঁ কােতােষক িেমালি করার জ� 
রমতা ড়প ডি রিদ-০৩ কেপ 
৯া েচেকৎরক/�পৗররভা/ ংিেিয়ি পেরষদ 
�চয়যার�াি/কািে লর ক ডক �দম � য 
রিদপ�-০১ কেপ 
১০া �পিশি ম�ের কেদশ-০১ কেপা 
�াে��াি: েবসরইকং �ধাি কাে ডালয়, 
ঢাকাা 

েবিাসেূ ১৫ (পেির) কাে ডেদবর িপ-পেরচালক (�শারি) 
েবসরইকং, ঢাকাা 

�ফাি: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮  
dda1@bsti.gov.bd 

২ ভেব�ত তহেবল ড়ে�ম 1. েিধ ডােরত ছেক কেবদিকারগর েিক  হেত 
কেবদি �হণ; 

2. কেবদি পরগরাকরণ; 
3. ক ডপেরর ড়ােমাদি �হণ; 
4. ম�েরপ� ং-�মংল/াােকেোেগ  

কেবদিকারগর েিক  ��রণা 

১. কেবদিপ�া 
২. রব ডেশষ জমাকত ড়েথ ডর েরপ ঁ রহকারগ 
পেরচালক  
(েহরাব ঁ ড়ভয রগণ েিরগরা)-সর �তযয়ি 

েবিাসেূ ৫ কাে ডেদবর রহকারগ পেরচালক 
(েহরাব ঁ ড়ভয রগণ েিরগরা) 
েবসরইকং, ঢাকা-১২০৮া 
�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০৮৮৬  

abarua_2008@yahoo.com 
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াম. িং �রবার িাম  �রবা �দাি প�েত �েয়াজিগয় কাগজপ� সবং �াে��াি �রবাসূ সবং  
পেরেশাধ প�েত 

�রবা �দােির রময়রগমা দােয়��া� কম ডকতডা 
(পদেব, �ফাি ঁ ংেমংল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩ বেহ বাংলােদশ কই ম�েরর 

কেবদি ড়�ায়ণ 
১. েিধ ডােরত ছেক কেবদিকারগর েিক  হেত 
কেবদি �হণ; 
 

২. কেবদি েশ� ম�ণালেয় ��রণা   

১. েিধ ডােরত ছেক কেবদিপ�; 
২. েথােথ ক ডপর ক ডক �দম কইর 
�া�তা রিদা  
কেবদি �াে��াি:  
েবসরইকং, ঢাকাা 

েবিাসেূ ৭ কাে ডেদবর 
 

িপ-পেরচালক (�শারি) 
েবসরইকং, ঢাকাা 

�ফাি: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮  
dda1@bsti.gov.bd 

৪ েলেয়ি ম�েরর কেবদি 
ড়�ায়ণ 

১. রংে�� কম ডকতডা/কম ডচারগ হেত েিধ ডােরত ছেক 
কেবদি �হণ;   
২. কেবদি পরগরাকরণ;    
৩. কেবদি েশ� ম�ণালেয় ��রণা 

১. েিেয়াগপ�; 
২. েথােথ ক ডপেরর সপােরশ; 
৩. মচেলকাা  
কেবদেির �াে��াি: েবসরইকং, ঢাকাা 

েবিাসেূ ৭ কাে ডেদবর 
 

িপ-পেরচালক (�শারি) 
েবসরইকং, ঢাকাা 

�ফাি: + ৮৮-০২ ৮৮৭০২৮৮  
dda1@bsti.gov.bd 

 
 
৩) কপিার কােছ কমােদর �তযাশা 

 
া. িং  �েত�ত/কােঙরত �রবা �াে�র লেরয করণগয় 
১ �য়ংর�ণ ড কেবদি জমা �দাি; 

২ েথােথ �োয়ায় �েয়াজিগয় েফ পেরেশাধ করা;  
৩ রারােতর জ� েিধ ডােরত রময় িপে�ত থাকা; 
৪ রগলগালাকত িমিা রগলগালা ড় � �রেখ জমাদাি করা; 
৫ �রবা র�েকড কেরা েব�ােরত জািেত ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের �োগােোগ করাা  

 
৪) ড়েভেোগ �েতকার �ব�াপিা (GRS) 
 
�রবা �াে�েত ড়র�� হেল দােয়��া� কম ডকতডার রে� �োগােোগ ক িা তার কাছ �থেক রমাধাি পাঁয়া িা �গেল েিে�া� প�েতেত �োগােোগ কের কপিার রম া ড়বেহত ক িা  
 

া. িং কখি �োগােোগ করেবি কার রে� �োগােোগ করেবি �োগােোেগর িকািা েি�েমর রময়রগমা 
১ দােয়��া� কম ডকতডা রমাধাি েদেত িা 

পারেল 
ড়েভেোগ েি�েম কম ডকতডা (ড়েিক) পেরচালক (�শারি), েবসরইকং, ঢাকাা 

�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৭৭   
৭ (রাত) কাে ডেদবর 

২ ড়েভেোগ েি�েম কম ডকতডা েিেদ ড� 
রমেয় রমাধাি েদেত িা পারেল 

কেপল কম ডকতডা মহাপেরচালক, েবসরইকং, ঢাকাা  
�ফাি: +৮৮-০২ ৮৮৭০২৭৫ 
ংেমংল: bsti@bangla.net, dg@bsti.gov.bd 
ঁেয়ব:  www.bsti.gov.bd  

৭ (রাত) কাে ডেদবর 

 

mailto:bsti@bangla.net�
http://www.bsti.gov.bd/�
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রারণগ- ১ 
 

েরসম রিেদর মােকডং েফ 
 

েরসম লাংের  �হণ/িবায়েির জ� খাত/িপখাত েভেমক তােলকা, মািেচচ �বহােরর জ� মােকডং েফ’র হার ঁ বাৎরেরক রব ডেি�/রেব ডাা মােকডং েফ’র েরোিল:  
ােমক 
িং 

খাত/িপখাত মােকডং েফ’র হার  
(স� ফযাারগ সেূর িপর) 

বাৎরেরক েফ (েরেব  �দােির পর) 
(১) রব ডেি� মােকডং েফ,  াকা 
 (২) রেব ডাা মােকডং েফ,  াকা 

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

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

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

৪া শকডরা জাতগয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

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

৬া মরো জাতগয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

৭া বিজ জাতগয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

৮া ররায়ি (রাধারণ) প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

৯া �লখিগ রাম�গ  ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

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

১১া �াে�ক ঁ �াে�ক জাতগয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

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

১৩া রার ঁ কগ িাশক প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১৪া ব� ঁ ব� জাতগয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১৫া � � াংল �মেশিারগ ঁ  সে�রেরজ ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

১৬া  ব যেতক রাম�গ/রর�াম ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

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

১৮া েিম ডাণ রাম�গ ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

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

২০া �ার, েররােমক ঁ �মলামাংি জাতগয় প� ০.১০ % (১) ১,৮৭৫.০০ 
(২) ১৫,০০,০০০.০০ 

 

েব. �ঃ রকল েফ’র রােথ ১৫% ভযা  �েোজযা 
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রারণগ- ১ 

রব ডেি� সবং �রেভেমক েরেবে র পর রেব ডাা �েদয় লাংের  েফ’র পেরমাণ 
 

মােকডং  
েফ’র হার 

১ �কাই  াকা 
পে ড  ০ % েরেব  
সবং রেব ডাা 
�েদয় েফ                                     

১ �কাই হেত ১০ 
�কাই পে ড  
২৫% েরেব  
�দােির পর 
রেব ডাা 
�েদয় েফ 

১০ �কাই হেত 
২০  �কাই পে ড  
৩০% েরেব  
�দােির পর 

রেব ডাা �েদয় েফ 

২০ �কাই হেত 
৫০ �কাই পে ড  
৩৫% েরেব  
�দােির পর 
রেব ডাা  
�েদয় েফ 

৫০ �কাই হেত ১০০ 
�কাই পে ড  ৪০ % 
েরেব  �দােির পর 

রেব ডাা                       
�েদয় েফ 

১০০ �কাই  
হংেত ১৫০ �কাই 
পে ড  ৪৫ % েরেব  
�দােির পর রেব ডাা 

�েদয় েফ 

১৫০ �কাই 
 াকার িে�ড 
৫০% েরেব  
�দােির পর 

রেব ডাা �েদয় েফ 

০.১০ % ১২,৫০০/- তেব 
 রব ডেি� েফ  
১,৮৭৫/- 

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

০.০৭ % ৮,৭৫০/-তেব  
রব ডেি� েফ  
১,২৫০/- 

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

 
েব. �ঃ রকল েফ’র রােথ ১৫% ভযা  �েোজযা 
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বাাতাসলক (Mandatory) মািরিেদর কঁতাভ� পে�র গণগত মািরিদ 
(রাই ডেফেকশি মাকডর লাংের ) �দাি/িবায়ি র�েকডত �রবার �েরর �াপ) 

 
 

• ধাপ রং�া: ২১ 
• র�ৃ� জিবল: ১০ জি 
  রময় ১৪ েদি+ পরগরণকাল 
 
       কেবদিকারগ ক ডক ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের 

�েয়াজিগয় কাগজপ�ােদ ঁ কেবদি েফরহ 
কেবদিপ� দােখল 

শ  

পে
�
র 
গণ
গত
 ম
ােি
া�
য়ি
পব
ড ক
 �
েত
�া
িে
ক
 ে
ির
ায়
 ক
েব
দি
 ক
রে
ত
 হ
েব

 
(স
 �র
ে�
 ে
ির
ায়
 ক
েব
দি
 ক
রে
ত
 ক
েব
দি
ক
ার
গেক
 �ক
াি
 ক
েব
দি
 েফ
 �
দা
ি 
ক
রে
ত
 হ
েব
 ি
া)

 

কেবদিপ� রহকারগ পেরচালক (েরসম)- সর 
কােছ ��রণ 

কেবদিপ� রংে�� েফ� ড়েফরােরর কােছ 
��রণ 

রংে�� েফ� ড়েফরার ক ডক কেবদিপ� েরেভি ঁ 
কারখািা পেরদশ ডেির ড়ােমাদেির জ� 
রহকারগ পেরচালেকর ড়ােমাদি �হণ 

কারখািা পেরদশ ডি ঁ 
পেরদশ ডি �েতেবদি �ণয়ি 

 

 
পরগরেণর েিেমম িমিা েরলকরণ  

েরলকত িমিা পরগরেণর েিেমম িমিা 
জমাদািপ�রহ িেথ িপ�াপি 

িমিা জমাদািপ� ঁয়াি �প রােভ ডর �রসাের 
��রণ 

কেবদিকারগ ক ডক পরগরণ েফরহ িমিা 
জমাদাি 

পে
রদ
শ
ড িক
ােল
 প
ের
লে
র
ত
  
ই

-েব
চয
েত
রস
হ 
রং
েশ
াধ
িপ
বক
ড  র
ংে
শা
ধে
ির
 �
পে
র
 ত
�
 ি
পা
মর
হ 

েি
রা
য় 
ক
েব
দি
প�
 জ
মা
দা
ি 

(স
 �র
ে�
 ে
ির
ায়
 ক
েব
দি
 ক
রে
ত
 ক
েব
দি
ক
ার
গেক
 �ক
াি
 ক
েব
দি
 েফ
 �
দা
ি 
ক
রে
ত
 হ
েব
 ি
া)

 
 

িা 

পে
রচ
াল
ক
 ক
 
ডক
 �
ত
যা�
াি
 �
�া
ব 
ড়
াে
মা
দি

 

 

কেবদিকারগ 

 

ঁয়াি �প রােভ ডর �রসার �ধাি 
 

 
েফ� ড়েফরার 

 

 

রহকারগ পেরচালক 
 
 

 েফ� ড়েফরার 
 
 

 
েফ� ড়েফরার 
 
 
 

েফ� ড়েফরার 
 
 
  

েফ� ড়েফরার, েি�মাি রহকারগ 
 
 

কেবদিকারগ 
 
 

িা 
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িমিা পরগ ক্ষণ 

পরগরণ �েতেবদি রংে�� িপ/রহকারগ 
পেরচালেকর কােছ ��রণ 

পরগরণ �েতেবদি রংে�� েফ� ড়েফরােরর 
কােছ ��রণ 

পেরদশ ডি �েতেবদি ঁ িমিা পরগরণ �েতেবদি 
রহকারগ পেরচালেকর কােছ  িপ�াপি  

সেিেদ ড� সপােরশরহ িেথ িপ-পেরচালক বরাবর 
িপ�াপি 

সপােরেশর রিকতা োচাংয়াে  পেরচালক (েরসম) 
বরাবর িপ�াপি 

পরগরণ �েতেবদি ঁ 
পেরদশ ডি �েতেবদি মাি 
ড়াোয়গ রে াষজিক? 

মহাপেরচালেকর দ�ের  িেথ িপ�াপি  

মহাপেরচালেকর ড়ােমাদি �হণ 

েবল �ণয়ি ঁ �মাবাংল সরসমসর-সর মাােম 
রংে�� কেবদিকারগেক ড়বেহতকরণ  

েবল পেরেশাধ 

লাংের  �দাি 

 

পেরচালক (পদাথ ড/ররায়ি) 
 
 

  

রহকারগ পেরচালক 
 
 
 

 

রহকারগ পেরচালক 
 
 

 

েফ� ড়েফরার 
 
 
 

িপ-পেরচালক 
 
 
 

 
পেরচালক 
 
 

 

েি�মাি রহকারগ/িামাি রহকারগ 
 
 

 

মহাপেরচালক 
 
 
 

 

রহকারগ পেরচালক/েফ� ড়েফরার 
 
 
কেবদিকারগ 
 
 
পেরচালক 
 
 

  
পরগরক, রহ:পেরচালক (পরগরণ), িপ-পেরচালক  (পরগরণ), পেরচালক 
(পরগরণ) 
 

হযা 

�শষ 
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ােমক 
িং 

রারণগ- ২ 
পে�র পরগরণ েফ’র তােলকা  

ররায়ি পরগরণ িংং  
ফা োেভশি:  

পে�র িাম পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা) 

পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা)  

  রাধারণ রাধারণ জ ের জ ের 
১া েচেলর, �হাল সা �ািা ১৪ ১৮০৫.০০ ০৮ ৩৬১০.০০ 
২া  ারমােরক পািাার ১৪ ২০৯৯.০০ ০৮ ৪১৯৮.০০ 
৩া বি�েত  ১৪ ৩১৪০.০০ ০৮ ৬২৮০.০০ 

েভ ােমিরহ  ৭২০৩.০০ ১৪৪০৬.০০ 
৪া লা�া �রমাং ১৪ ১৫১৩.০০ ০৮ ৩০২৫.০০ 
৫া পা�রাংজা েম� (�দশগয়) ১৪ ২৪৯৮.০০ ০৮ ৪৯৯৬.০০ 

পা�রাংজা েম� �মলামাংিরহ (কমদােিকত) ১১৮৭৩.০০ ১৪৩৭০.০০ 
৬া র� ে�ংক পািাার ১৪ ৫১৭৩.০০ ০৮ ১০৩৪৬.০০ 
৭া হং  োি ১৪ ১৭২৪.০০ ০৮ ৩৪৪৮.০০ 
৮া �হালেম� পািাার সা ে�ম েম� পািাার (�দশগয়)       ১৪ ২৪২৬.০০ ০৮ ৪৮৫২.০০ 

�হালেম� পািাার সা ে�ম েম� পািাার 
�মলামাংিরহ (কমদােিকত) 

১১৮০১.০০ ১৪২২৯.০০ 

৯া পাি ই ১১ ২৬০১.০০ ৫ ৫২০৩.০০ 
১০া েব�  ১৪ ৫০৫৯.০০ ০৮ ১০১১৯.০০ 
১১া লেজ  ১৪ ৪৩৩৬.০০ ০৮ ৮৬৭৩.০০ 
১২া �যাক ই ১৪ ২১৩৩.০০ ০৮ ৪২৬৫.০০ 
১৩া �  ��ায়াশ ১৪ ৬৮৫০.০০ ০৮ ১৩৭০০.০০ 
১৪া জযাম, �জলগ সা মারমােলা ১৪ ৭৭৪০.০০ ০৮ ১০৪৮০.০০ 
১৫া �  েভেিগার (েররকা) ১৪ ৪৪১৯.০০ ০৮ ৮৮৩৮.০০ 
১৬া বা ার ১৪ ১৯৯৩.০০ ০৮ ৩৯৮৫.০০ 
১৭া রয়ােবি  তল  ১৪ ৪১৬২.০০ ০৮ ৮৩২৩.০০ 

েভ ােমিরহ ৮২২৪.০০ ১৬৪৪৮.০০ 
১৮া ভযাায়াম �াি সগার  

(�ািে শি �হায়াং  সগার) 
১৪ ১৩৬৯.০০ ০৮ ২৭১৮.০০ 

১৯া ক া ১৪ ১৯৩৫.০০ ০৮ ৩৮৭০.০০ 
২০া ময়দা ১৪ ৩০৩৬.০০ ০৮ ৬০৭৩.০০ 
২১া �  সা �ভেজে বল জর ১৪ ১১৩৫০.০০ ০৮ ১৭৭০০.০০ 
২২া কাব ডেিে া �বভােরজ ১৪ ১০৬৯১.০০ ০৮ ২১৩৮৩.০০ 
২৩া �  েররাপ ১৪ ১২৪৪০.০০ ০৮ ১৯৮৮০.০০ 
২৪া হােি (মধ) ১৪ ২১৪৫.০০ ০৮ ৪২৯০.০০ 
২৫া েলাংা গগেকাজ                                              ১৪ ২৮৮৩.০০ ০৮ ৫৭৬৫.০০ 
২৬া �া�ে�াজ মেিাহাংে�                                   ১৪ ৪৪৮৯.০০ ০৮ ৮৯৭৮.০০ 
২৭া  েফ’র  (�দশগয়) ১৪ ৩৪৩৫.০০ ০৮ ৬৮৭০.০০ 

 েফ’র �মলামাংিরহ (কমদােিকত) ১২৮১০.০০ ১৬২৪৫.০০ 
২৮া �কা সা �বা � �  ১৪ ১৭৪৮.০০ ০৮ ৩৪৯৫.০০ 
২৯া �  কো ডয়াল ১৪ ৮০০০.০০ ০৮ ১৬০০০.০০ 
৩০া রর (�  সযাা �ভেজে বলর) ১৪ ৪৫৯০.০০ ০৮ ৯১৮০.০০ 
৩১া  েমে া �প� ১৪ ১১৩০০.০০ ০৮ ১৭৬০০.০০ 
৩২া েপেকল ১৪ ৫৫৭৮.০০ ০৮ ১১১৫৫.০০ 

 

ােমক 
িং 

রারণগ- ২ 
 

পে�র িাম পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা) 

পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা)  

রাধারণ রাধারণ জ ের জ ের 
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ােমক 
িং 

পে�র িাম পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা) 

পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা)  

রাধারণ রাধারণ জ ের জ ের 
৩৩া কিেরিে�ে া �  জর ১৪ ১৭৪৮.০০ ০৮ ৩৪৯৫.০০ 
৩৪া  েমে া �কচাপ ১৪ ১১১৪১.০০ ০৮ ১৭২৮২.০০ 
৩৫া �কা পাংিােপল ১৪ ২৩৪৪.০০ ০৮ ৪৬৮৮.০০ 
৩৬া ংিফযাস ফস ডলা 

�মলামাংি ঁ েভ ােমিরহ 
১৪ ৫১৮৯৩.০০ ০৮ ৯৬২৮৬.০০ 

৩৭া বা ার ড়েয়ল ঁ েঘ ১৪ ২৬৮৫.০০ ০৮ ৫৩৭০.০০ 
৩৮ �ভেজে বল েঘ ১৪ ৩১৭৪.০০ ০৮ ৬৩৪৮.০০ 
৩৯া মা�াা ড ড়েয়ল ১৪ ৭৮১৮.০০ ০৮ ১৫৬৩৫.০০ 
৪০া াুলর ১১ ৪৯৮৫.০০ ০৫ ৯৯৭০.০০ 
৪১া ং �াস াুলর ১১ ৬৪২৩.০০ ০৫ ১২৮৪৫.০০ 
৪২া কেয়াাাংজা র� ১৪ ৩৮২০.০০ ০৮ ৭৬৪০.০০ 
৪৩া পাম ড়েয়ল ১৪ ৪৪৫৩.০০ ০৮ ৮৯০৬.০০ 

েভ ােমিরহ ৮৫১৫.০০ ১৭০৩১.০০ 
৪৪া ে�ংেকং ঁয়া ার ১৪ ১৭৫৫০.০০ ০৮ ৩৫০০০.০০ 
৪৫া �াচারাল েমিােরল ঁয়া ার ১৪ ২২১২৫.০০ ০৮ ৪৪২৫০.০০ 
৪৬া কংরাগম  (�দশগয়) ১৪ ২৪৭৬.০০ ০৮ ৪৯৫২.০০ 

কংরাগম �মলামাংিরহ (কমদােিকত) ১১৬০১.০০ ১৩৮২৮.০০ 
৪৭া চগপর/�াকারর ১৪ ২৪৯৮.০০ ০৮ ৪৯৯৪.০০ 
৪৮া চািাচর কফলা ে�িরহ ১৪ ১৩৩৯১.০০ ০৮ ১৮৯৭০.০০ 

শধ কফলা ে�ি ৬২৫০.০০ ৬২৫০.০০ 
৪৯া কিো া েম� সা কিো া ে�ম েম�  (�দশগয়) ১৪ ২৭৯৮.০০ ০৮ ৫৫৯৬.০০ 

কিো া েম� সা কিো া ে�ম েম�  
�মলামাংিরহ (কমদােিকত) 

১২০৭৫.০০ ১৪৭৭৫.০০ 

৫০া েরফাংা পাম ড়েলি  ১৪ ৪৪৮৯.০০ ০৮ ৮৯৭৮.০০ 
েভ ােমিরহ ৮৫৫১.০০ ১৭১০৩.০০ 

৫১া ফই ডফাংা সোবল রাি নাঁয়ার ঁেয়ল ১৪ ৩৪৫৮.০০ ০৮ ৬৯১৬.০০ 
৫২া সজগ (�রেমােলিা) ১৪ ১৯২৩.০০ ০৮ ৩৮৪৫.০০ 
৫৩া �কক ১১ ৯৭৪.০০ ০৫ ১৯৪৮.০০ 
৫৪া ফােম ডেসা েম�/দং  (�দশগয়) ১১ ১২৬৭.০০ ০৫ ২৫৩৪.০০ 

ফােম ডেসা েম�/দং �মলামাংিরহ (কমদােিকত) ১০৬৪১.০০ ১১৯০৮.০০ 
৫৫া কাের পািাার ১৪ ২৮৬০.০০ ০৮ ৫৭২০.০০ 
৫৬া েরফাংা সগার ১১ ১৫০০.০০ ০৫ ৩০০০.০০ 
৫৭া ফেলাকপ ফম ডলা  

(েভ ােমি ঁ �মলামাংিরহ) 
১৪ ৫৩০২০.০০ ০৮ ৯৮৫৪০.০০ 

৫৮া েরেরয়াল �বজা ফা ১৪ ১৫৫৯৪.০০ ০৮ ২৩৬৮৮.০০ 
৫৯া সোবল �জল ১৪ ১১৮৫০.০০ ০৮ ১৮৭০০.০০ 
৬০া বাবলগাম/চংংগাম ১৪ ১৭৫৮.০০ ০৮ ৩৫১৫.০০ 
৬১া ধেিয়ার গড়া ১৪ ১৫৬৩.০০ ০৮ ৩১২৫.০০ 
৬২া েজরার গড়া ১৪ ২৮৯১.০০ ০৮ ৫৭৮৩.০০ 
৬৩া ংি�যাস ই/�রো ই ১৪ ৯২৮.০০ ০৮ ১৮৫৫.০০ 
৬৪া লাে�/ংেয়াগা ড ে�ংকর (�দশগয়) ১৪ ৩৮২৯.০০ ০৮ ৭৬৫৮.০০ 

লাে�/ংেয়াগা ড ে�ংকর �মলামাংিরহ (কমদােিকত) ১১৩২৯.০০ ১৩২৮৩.০০ 
৬৫া ফই ডফাংা সোবল রাংর োি ড়েয়ল (েভ ােমি ‘‘স’’ 

রহ) 
১৪ ৬৮৭৫.০০ ০৮ ১৩৭৫০.০০ 

৬৬া ফই ডফাংা পাম ড়েলি ১৪ ৮৫৫১.০০ ০৮ ১৭১০৩.০০ 
৬৭া সোবল রািনাঁয়ার ড়েয়ল ১৪ ৩৪৫৮.০০ ০৮ ৬৯১৬.০০ 
৬৮া চেকােল  (�দশগয়) ১৪ ৪৩৩৬.০০ ০৮ ৮৬৭২.০০ 

চেকােল  �মলামাংিরহ (কমদােিকত) ১৩৭১১.০০ ১৮০৪৮.০০ 
৬৯া �পাে� েফা  ১৪ ৪৪৮০.০০ ০৮ ৮৯৬০.০০ 
৭০া েফর েফা ১৪ ২৯২৩.০০ ০৮ ৫৮৪৫.০০ 
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ােমক 
িং 

পে�র িাম পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা) 

পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা)  

রাধারণ রাধারণ জ ের জ ের 
৭১া মেড় (পাফা রাংর) ১৪ ৪১৮০.০০ ০৮ ৮৩৬০.০০ 
৭২া �াকারেি, ��েগই সা ভােম ডেরেল ১৪ ৩০৬৩.০০ ০৮ ৬১২৫.০০ 
৭৩া রেলিবল কেফ পািাার ১৪ ৪৬২৫.০০ ০৮ ৯২৫০.০০ 
৭৪া �রাে�া সা �ািা কেফ ১৪ ৪৬২৫.০০ ০৮ ৯২৫০.০০ 
৭৫া �রাে�া  কেফ েচেকাের পািাার ১৪ ৪৬২৫.০০ ০৮ ৯২৫০.০০ 

 
 
�কেমকযাল োেভশি: 

ােমক 
িং 

পে�র িাম পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা) 

পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা)  

রাধারণ রাধারণ জ ের জ ের 
৭৬া �কােকািা  ড়েয়ল ১৪ ৩০৪৮.০০ ০৮ ৬০৯৫.০০ 
৭৭া ুে�েকইং ংংক ১৪ ১১৭৩.০০ ০৮ ২৩৪৪.০০ 
৭৮া ��ে ল �পপার ১৪ ১২৬৬.০০ ০৮ ২৫৩৩.০০ 
৭৯া রাংইং সা ে�েসং �পপারর ১৪ ১২০৮.০০ ০৮ ২৪১৫.০০ 
৮০া  য়েল  রাবাি ১৪ ৪৬৮৮.০০ ০৮ ৯৩৭৫.০০ 
৮১া �ফেরা �ােলা �ােিল ফািিে ি �পি ংংক ১৪ ২৬১৪.০০ ০৮ ৫২২৮.০০ 
৮২া ংংক �া� �াা  ১৪ ১২৩১.০০ ০৮ ২৪৬৩.০০ 
৮৩া কাব ডেলক রাবাি ১৪ ২১৯৩.০০ ০৮ ৪৩৮৫.০০ 
৮৪া  লে� �রাপ পািাার ১৪ ১৭০০.০০ ০৮ ৩৪০০.০০ 
৮৫া �রোেম�া �পংস োেশং, েফেিেশং �রেম  ��ার ফর 

�জিােরল পারপার 
১৪ ২৮৯৫.০০ ০৮ ৫৭৯০.০০ 

৮৬া জতার কােল, �প� ১৪ ২০৬৩.০০ ০৮ ৪১২৫.০০ 
৮৭া ল�গ �রাপ ১৪ ৫৯৩১.০০ ০৮ ১১৮৬৩.০০ 
৮৮া �কাল ার �যাক �পংস (কলকাতরা) ১৪ ১৭০০.০০ ০৮ ৩৪০০.০০ 
৮৯া েিিজ ে�স ১৪ ১২০৮.০০ ০৮ ২৪১৫.০০ 
৯০া ংিেরয়া ফাই ডলাংজার ১৪ ১৯৯৩.০০ ০৮ ৩৯৮৫.০০ 
৯১া সলেমেিয়াম রালেফ , িিেফেরক  ১৪ ১০৫৫.০০ ০৮ ২১১০.০০ 
৯২া ইসরেপ ১৪ ২২২৬.০০ ০৮ ৪৪৫৩.০০ 
৯৩া েরবির  াংপরাং ার  ১৪ ১০৩১.০০ ০৮ ২০৬৩.০০ 
৯৪া ঁয়া ার �রেজ�যাস �ভেজে বল �যাা �রাল �লদার ১৪ ৭০৩.০০ ০৮ ১৪০৬.০০ 
৯৫া কাব ডি কাগজ ১৪ ১৫২৪.০০ ০৮ ৩০৪৮.০০ 
৯৬া টথেপ� ১৪ ৪৩৩৬.০০ ০৮ ৮৬৭৩.০০ 
৯৭া অা�  ১৪ ৩৩৮৩.০০ ০৮ ৬৭৬৫.০০ 
৯৮া অা�, েরিেথইক ো ারেজস �বজা                             ১৪ ৩৩৮৩.০০ ০৮ ৬৭৬৫.০০ 
৯৯া ড়যালেমেিয়াম রালেফ  (ফাই ডলাংজার) ১৪ ১৬৪১.০০ ০৮ ৩২৮৩.০০ 
১০০া বল পেয়স �পি ১৪ ৭০৪.০০ ০৮ ১৪০৮.০০ 
১০১া েররােমক � বল ঁয়যার ১৪ ২৯৩০.০০ ০৮ ৫৮৬০.০০ 
১০২া েরিেথইক ো ারেজস পািাার ১৪ ২৩৪৪.০০ ০৮ ৪৬৮৮.০০ 
১০৩া ে�ি াগম ১৪ ৪৮৩০.০০ ০৮ ৯৬৬০.০০ 
১০৪া �রেভং াগম ১৪ ১৭৩৫.০০ ০৮ ৩৪৭০.০০ 
১০৫া কফ ার �রভ �লাশি ১৪ ৭০৪.০০ ০৮ ১৪০৮.০০ 
১০৫া েলেপে�ক ১৪ ২৬৮৫.০০ ০৮ ৫৩৭০.০০ 
১০৫া �হয়ার ড়েয়ল (�বজ ড়েয়লরহ) ১৪ ১৭১৯.০০ ০৮ ৩৪৩৮.০০ 
১০৫া হাং�গা োেজল ১৪ ৩৮৬৮.০০ ০৮ ৭৭৩৫.০০ 
১০৫া কিেলোা �মা র �ােরােলি ে�েময়াম (ড়কে ি) ১৪ ৩৪২৩.০০ ০৮ ৬৮৪৫.০০ 
১১০া কিেলোা �মা র �ােরােলি �রগলার (�পে�াল) ১৪ ৩৪২৩.০০ ০৮ ৬৮৪৫.০০ 
১১১া টথ পািাার ১৪ ২৬১৪.০০ ০৮ ৫২২৮.০০ 
১১২া ে�ি পািাার ১৪ ২৫৭৯.০০ ০৮ ৫১৫৮.০০ 
১১৩া সম সর ইিব (েজ কং  পাংপ) ১৪ ৭০৪.০০ ০৮ ১৪০৮.০০ 
১১৪া েজেপ শগ  (�ঢিইিরহ) ১৪ ৮২০.০০ ০৮ ১৬৪০.০০ 
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ােমক 
িং 

পে�র িাম পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা) 

পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা)  

রাধারণ রাধারণ জ ের জ ের 
১১৫া েবটেমি �রাা ংমালরি (সযািকংঁেিক সা 

�ক কংঁেিক) 
১৪ ২১১০.০০ ০৮ ৪২২০.০০ 

১১৬া ে�ল বারর সা ঁয়যারর ফর ের-ংিেফার ডেমস ড়ফ 
কিাগ  (সম.সর রা) িরমাল 

১৪ ১৮৭৫.০০ ০৮ ৩৭৫০.০০ 

ে�ল বারর সা ঁয়যারর ফর ের-ংিেফার ডেমস ড়ফ 
কিাগ  (সম.সর রা) ােবগি. ো 

১৪ ৪৫৬৩.০০ ০৮ ৯১২৫.০০ 

১১৭া কে�ােজ  েরেমস  ১৪ ২০০০.০০ ০৮ ৪০০০.০০ 
১১৮া �পা ডূ াা েরেমস ১৪ ৪৫০০.০০ ০৮ ৯০০০.০০ 
১১৯া কি�াে�রাংজা পেলেভিাংল ��ারাংা (েপেভের-

ংি) ��রার পাংপর ফর �পাে ডবল ঁয়া ার 
১৪ ২৩৪৪.০০ ০৮ ৪৬৮৮.০০ 

১২০া েররােমক ঁয়াশ �বেরির সা �পাা�াল ১৪ ৭৮৬.০০ ০৮ ১৫৭৩.০০ 
১২১া � েবল ঁয়যার �মা ড়ব �মলামাংি �াে�কর ১৪ ২৯৩০.০০ ০৮ ৫৮৬০.০০ 
১২২া েররােমক  াংলর ১৪ ১৭৫৮.০০ ০৮ ৩৫১৫.০০ 
১২৩া মরাংে া কেয়ল ১৪ ১০৭৯.০০ ০৮ ২১৫৮.০০ 
১২৪া �মলােথয়ি ৫৭ %(ােবি/েভ) ১৪ ৩২২৪.০০ ০৮ ৬৪৪৮.০০ 

১২৫া �বেব  য়েল  �রাপ ১৪ ৫৫০৯.০০ ০৮ ১১০১৮.০০ 
১২৬া াাং সযােমােিয়াম ফরেফ  ১৪ ৩৭৫০.০০ ০৮ ৭৫০০.০০ 
১২৭া �ফেরয়াল ইসয �পপার ১৪ ১৮৭৫.০০ ০৮ ৩৭৫০.০০ 
১২৮া  য়েল  ইসয �পপার ১৪ ১২৫০.০০ ০৮ ২৫০০.০০ 
১২৯া �রেি াের  াঁেয়ল/�াপেকি ১৪ ১৮৭৫.০০ ০৮ ৩৭৫০.০০ 
১৩০া �বেব ড়েয়ল ১৪ ৬৩৭৫.০০ ০৮ ১২৭৫০.০০ 
১৩১া ে�ি পািাার ফর �বেব ১৪ ২৫৭৯.০০ ০৮ ৫১৫৮.০০ 
১৩২া ে�ি োম সা �লাশি ফর �বেব ১৪ ৪৮৫০.০০ ০৮ ৯৭০০.০০ 
১৩৩া �বেব অা� ১৪ ৩১৩৮.০০ ০৮ ৬২৭৫.০০ 
১৩৪া সিােমল েরিেথইক স�ে েরয়র (ক) কাারেকাইং 

(খ) েফেিেরং 
১৪ ৬৮৭৫.০০ ০৮ ১৩৭৫০.০০ 

১৩৫া ংমালরি �পংস ১৪ ৫৬২৫.০০ ০৮ ১১২৫০.০০ 
১৩৬া ংেকািেম ংমালরি �পংস (োরে �ার) ১৪ ৫৬২৫.০০ ০৮ ১১২৫০.০০ 

 

���াসলক পে�র পরগরণ েফ’র তােলকা 
ােমক 
িং 

পে�র িাম পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা) 

পরগরণ র�াদেির 
রময় (কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
 ( াকা)  

  রাধারণ রাধারণ জ ের জ ের 
১া চা িগ ১৪ ৭৩৫০.০০ ০৮ ১৪৭০০.০০ 
২া �  ে�ংকর ১৪ ১৭০১২.০০ ০৮ ২৪০২৪.০০ 
৩া ��াইি  েব�  ১৪ ১১০৬২.০০ ০৮ ২২১২৫.০০ 
৪া জদ ডা ১৪ ২০২৯.০০ ০৮ ৪০৫৮.০০ 
৫া ঁয়া ার ��ােরজ ১১ ১৮৪৪.০০ ৫ ৩৬৮৮.০০ 
৬া �নভাা ড েম� (�দশগয়) ১৪ ২১৬৯.০০ ০৮ ৪৩৩৮.০০ 

�নভাা ড েম� �মলামাংিরহ (কমদােিকত) ১১৫৪৪.০০ ১৩৭১৩.০০ 
৭া ঁেয়ফার েব�  ১৪ ৩১৮৫.০০ ০৮ ৬৩৭০.০০ 
৮া কংর লেল ১৪ ৩১৮৮.০০ ০৮ ৬৩৭৫.০০ 

 

 
েবঃ �ঃ ১া  কমদািগকত িমিা ড়�ােধকার েভেমেত বেণ ডত রমেয়র �চেয়ঁ কম রমেয় পরগরা কের পরগরণ �েতেবদি �দাি করা হেয় থােকা 
         ২া িমিার রং�া ড়তযােধক হেল সবং পােি ঁ েব যৎ ররবরাহ েবে ত হেল পরগরণ রময় পেরবতডি হেত পােরা   
         ৩া রকল েফ’র রােথ ১৫% ভযা  �েোজয  
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রারণগ- ৩ 

 

পে�র পরগরণ েফ’র তােলকা  
পদাথ ড পরগরণ িংং  

ংেলকে�কযাল, ংেলকে�ােি� েবভাগ:   
ােমক 
িং 

পে�র িাম 
 
  

পরগরণ 
র�াদেির রময় 

(কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ ( াকা) পরগরণ 
র�াদেির রময় 

(কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
( াকা) 

  রাধারণ রাধারণ জ ের জ ের 
১া সিােমলা কপার কাাার (মোফাংা পেলেয়�ার  

�বর/পেলেভিাংল সের াল �বর) 
 

০৭ ১৩০০.০০ ০৪ ২৬০০.০০ 

২া �বয়ার সযালেমেিয়াম সা ড়ল সযালেমেিয়াম সযালয় 
কাাার  ফর ঁভার �হা পাঁয়ার �া েমশি া 
 

০৭ ১৮১০.০০ ০৪ ৩৬২০.০০ 

৩া সযালেমেিয়াম  কাাারর ফর ঁভার �হা পাঁয়ার 
�া েমশি  সযালেমেিয়াম কাাারর ে�ল �রংিেফার ডা 
ফর ঁভার �হা পাঁয়ার �া েমশি া 
 

০৭ ১৮১০.০০ ০৪ ৩৬২০.০০ 

৪া  ব যেতক রাাডেলইং ফযাি সবং �রগেল র  
(েরেলং ফযাি, �াাা�ল ফযাি, � েবল ফযাি)  

০৭ ৩৬৮০.০০ 
৩৮২০.০০ 

০৫ ৭৩৬০.০০ 
৭৬৪০.০০ 

৫া ে� �ফজ ংাাকশি ম র, ১২ ৪৪৯০.০০ ০৭ ৮৯৮০.০০ 
৬া �নােরােরস বােতর �ালা� ০৬ ৪৪৯০.০০ ০৪ ৮৯৮০.০০ 
৭া ইিবলার �নােরােরস বােত ১৮/৩৬ ঁয়া  ১০০ ৮৮৪০.০০ 

১২৮৪০.০০ 
৮৮ ১৭৬৮০.০০ 

২৫৬৮০.০০ 
৮া  াংে�ি েফলােমস বােত ৪০ ০-২৫ঁয়া     ৫১৩০.০০ 

৪০-৭৫ঁয়া    ৫৬৩০.০০ 
১০০ ঁয়া  সবং সর িপের          
৬২৩০.০০  

২০ ০-২৫ঁয়া  
১০২৬০.০০ 
৪০-৭৫ঁয়া  
১১২৬০.০০ 
১০০ ঁয়া  সবং 
সর িপের   
১২৪৬০.০০  

৯া ট েপি �াগ  সবং রেক  কি  �ল র  ০৮ ১২৬০.০০ ০৫ ২৫২০.০০ 
১০া ে� েপি �াগ সবং রেক  কি  �ল র  ০৮ ২১৪০.০০ ০৫ ৪২৮০.০০ 
১১া  েরেলং �রােজর ০৭ ১২৩০.০০ ০৪ ২৪৬০.০০ 
১২া  া�লার সবং ড়�া� সংচ ০৮ ২৪৬০.০০ ০৫ ৪৯২০.০০ 
১৩া �াংমাের �াংেরল �া াের কর০৩     ০৮ 

কর০৬     ১০ 
কর২০     ১৪ 

১৩৯০.০০ কর০৩    ০৫ 
কর০৬    ০৭ 
কর২০    ১২ 

২৭৮০.০০ 

১৪া �লা সেরা �া ার �া াের 
(সল স সর �া াের) 

৭৫ 
 

২৬৩০.০০ ৬০ ৫২৬০.০০ 

১৫া সের সিােজড েম ার 
ক) ংাাকশি  াংপ (��েণ ১ সবং ২) 
খ) �যাইক ঁয়া  কঁয়ার েম ার (��েণ ১ ) 

০৭ ১৫৯৩.০০ 
২৫(ল ) 
৩০(ল ) 

০৫ ৩১৮৬.০০ 

 
েবঃ �ঃ রকল েফ’র রােথ ১৫% ভযা  �েোজযা 

 
রারণগ- ৩ 

ােমক 
িং 

 
পে�র িাম 

পরগরণ 
র�াদেির রময় 

(কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ( াকা) পরগরণ 
র�াদেির 
রময় 

(কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ ( াকা) 

 রাধারণ রাধারণ জ ের জ ের 
১৬া �পারেরেলি ং ুেল র (১০০০ �ভা� পে ড ) ১২ ৩০৬০.০০ ০৮ ৬১২০.০০ 
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১৭া �পারেরেলি ং ুেল র (১০০০ �ভাে�র িপের) ১২ ৩০৬০.০০ ০৮ ৬১২০.০০ 
১৮া েপেভের ং ুেলে া কযাবল  

ক) েরংেগল �কার  
খ) টংি �কার 
গ) মাে� �কার 

০৭ ১৭৫০.০০ 
১৯৬০.০০ 
২১০০.০০ 

০৪ ৩৫০০.০০ 
৩৯২০.০০ 
৪২০০.০০ 

১৯া পাঁয়ার কযাবলর ১৪ ২১৭০.০০ ১০ ৪৩৪০.০০ 
২০া  ব যেতক ংে� ১৪ ২৮০০.০০ ০৮ ৫৬০০.০০ 
২১া ংেলকে�ােিক  াংপ ফযাি �রগেল র ০৬ ১৭৩০.০০ ০৪ ৩৪৬০.০০ 
২২া কা  কি  সংচ  (�মংি সংচ) ০৭ ২৪৬০.০০ ০৪ ৪৯২০.০০ 
২৩া �রলফ �ােলে�া বােত ১০০ ২০ ঁয়া  পে ড  

৮৮৪০.০০ 
২০ ঁয়াে র িপের 
১২৮৪০.০০ 

৮৮ ২০ ঁয়া  পে ড  
১৭৬৮০.০০ 

২০ ঁয়াে র িপের 
২৫৬৮০.০০ 

২৪া  ংেলকে�ােিক �ালা� ০৬ ৪৪৯০.০০ ০৪ ৮৯৮০.০০ 
২৫া েপেভের ং ুেলে া �নে�বল কা ড 

ক) েরংেগল �কার  
খ) টংি �কার 
গ) মাে� �কার 

০৭ ২৩৫০.০০ 
২২৫০.০০ 
২৭৫০.০০ 

০৪ ৪৭০০.০০ 
৪৫০০.০০ 
৫৫০০.০০ 

২৬া রােকড  �েকার ফর ঁভার কােরস ��াে কশি ১৪ ০-২০ সযাে�য়ার ২৪৬০.০০ 
২০ সযাে�য়ার সর িপের 

৩৫৭৩.০০ 

০৮ ০-২০ সযাে�য়ার 
৪৯২০.০০ 

২০ সযাে�য়ার সর 
িপের ৭১৪৬.০০ 

২৭া �রলফ �ালাে�া সলংো বােত ১০০ ২০ ঁয়া  পে ড  ৮৮৪০.০০ 
২০ ঁয়াে র িপের ১২৮৪০.০০ 

৮৮ ২০ ঁয়া  পে ড  
১৭৬৮০.০০ 
২০ ঁয়া  পে ড  
২৫৬৮০.০০ 

২৮া সয়ার কোশিার (সের) ১৪ ৮০৬৮.০০ ০৮ ১৬১৩৬.০০ 
২৯া �রে�জাের রর ফর হািজেহা�  ৮০৬৮.০০  ১৬১৩৬.০০ 
৩০া ে�-�পংা (ে�-�পেমস) েম ার ফর সকইভ সিােজড ০৭ ২০৫০.০০ ফর েরসম লাংের   

৩০.০০ �েত েপর ফর ল  
০৫ ৪১০০.০০ 

 
 
 
 
 
 
 
পা  ঁ ব� েবভাগ: 

ােমক িং পে�র িাম 

রাধারি জ ের 

পরগরণ 
র�াদেির 
রময় 

(কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
( াকা) 

পরগরণ 
র�াদেির 
রময় 

(কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ 
( াকা) 

১া 
   সেত �রলাং সতা : 
       ক) রাদা 

 
 

০৮ 

 
৪১৭০.০০  

০৫ 

 
৮৩৪০.০০ 

       খ)  রে�ি ৫৭৯৩.০০ ১১৫৮৬.০০ 

২া 

  � � াংল প� রসেহর রং সর  �ায়গ�করি : 
      0ক) ক ি, িেলি, ের�, েিে া 

 
 
০৭ 

 
২৮১৫.০০ 

 
 
 
০৫ 

 
৫৬৩০.০০ 

      খ) ��োা ৩৩০০.০০ ৬৬০০.০০ 
      গ)  াঁেয়ল (ক ি)  ২৩৬৩.০০ ৪৭২৬.০০ 

      ঘ)  াঁেয়ল (��োা সবং �াি �মা) ২০৩৩.০০ ৪০৬৬.০০ 
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      ঙ) �বা শগ  ২০৩৩.০০ ৪০৬৬.০০ 

৩া 
  ংাােেয়াল �রলাং সতা : 
      ক) রাদা ০৮ 

 

৪৭০১.০০ ০৫ 
 

৯৪০২.০০ 
      খ) রে�ি ৭৯৬৯.০০ ১৫৯৩৮.০০ 

৪া 
  পেলেয়�ার �বগা রাই ডং : 
      ক) রাদা 

 
০৭ 

 
৬৮৬৩.০০  

০৫ 

 
১৩৭২৪.০০ 

      খ) রে�ি ৯৩৮১.০০ ১৮৭৬২.০০ 

৫া 
  পেলেয়�ার �বগা সযইং : 
      ক) রাদা 

 
০৭ 

 
৬৮৬৩.০০ ০৫ 

 
১৩৭২৬.০০ 

      খ) রে�ি ৮৮৯৬.০০ ১৭৭৯২.০০ 

৬া 
  সেত কযািভার : 
      ক) রাদা  

০৭ 

 
৫০১৭.০০  

০৫ 

 
১০০৩৪.০০ 

      খ) রে�ি ৫৯৩৯.০০  ১১৮৭৮.০০ 

৭া 
  পপেলি কাপড় : 
      ক) রাদা ০৭ 

 
৭৬৬০.০০ ০৫ 

 
১৫৩২০.০০ 

      খ) রে�ি ১০১৭৮.০০ 
 

২০৩৫৬.০০ 

৮া 
  ছাতার কাপড় : 
      ক) রাদা  

০৭ ৪৭০০.০০  
০৫ ৯৪০০.০০ 

      খ) রে�ি ৫৫৮১.০০ ১১১৬২.০০ 

৯া 
   রাবার কিেভয়ার সবং সেলেভ র �বলইং ড়ব �াং 
ক �াকশি-পা ড-১ (রাধারি �বহােরর জ�) 

 

১৪ ২৬৭৬.০০ 
 

০৯ ৫৩৫২.০০ 

১০া 

 

 

  রাবার না  �া েমশি �বলইং ড়ব  � াংল ক �াকশি  
(রাধারি �বহােরর জ�) 

 

১৪ ১৩২৫.০০ 
 

০৯ ২৬৫০.০০ 

১১া 
� � াংলর-� �র ফর কালার ফা�েির  
পা ড ং ১১: কালার ফা�েির ট ে�েমং 

০৭ ৫৭২.০০ ০৫ ১১৪৪.০০ 

১২া 
  
 �রেি াের  াঁেয়লর/ �াপেকির 

 

০৭ 
 

১২৫০.০০ 
 

০৫ 
 
 

২৫০০.০০ 

 
রারণগ  ৩ 

েরেভল, েফেজকযাল সবং �মকােিকযাল ংে�েিয়ােরং েবভাগ:  
ােমক 
িং 

 
পে�র িাম 

পরগরণ 
র�াদেির রময় 

(কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ( াকা) পরগরণ 
র�াদেির রময় 

(কাে ডেদবর) 

পরগরণ েফ ( াকা) 

রাধারণ রাধারণ জ ের জ ের 
১া মাং� ে�ল ইিব (েজকং পাংপ) ৮ ১৯৬০.০০ ৪ ৩৯২০.০০ 
২া �রফই �রজর �বগা ৮ ১৫৯০.০০ ৪ ৩১৮০.০০ 
৩া �পাে ডবল ফায়ার স�ইিগংশার ৬ ১১৫০.০০ ৩ ২৩০০.০০ 
৪া েজেপ রগ  ( কেরােগে া রগ রহ) ৭ ১৬৪০.০০ ৪ ৩২৮০.০০ 
৫া �ার �মেসলর ১২ ১৪০০.০০ ৬ ২৮০০.০০ 
৬া বাংরাংেকল েরম ৭ ১৮১০.০০ ৪ ৩৬২০.০০ 
৭া কমি েবে�ং �� েেকর ১৪ ৫৪০০.০০ ৮ ১০৮০০.০০ 
৮া � ার সবং ম র রাংেকল রাংাারর ��াে কইভ �হলেম র  ৬ ২০০০.০০ ৩ ৪০০০.০০ 

৯া েররােমক ঁয়াশ �বেরি সবং �াাা�াল ৭ ৩৫০০.০০ ৫ ৭০০০.০০ 
১০া ের-ংিেফার ডেমস ড়ব ে�লবার সা ঁয়ার ফর েদ কিো  ৫ ৪০০০.০০ ৩ ৮০০০.০০ 
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১১া েরেমস  ৩৫ ৫৩১৫.০০ ৩০ ১০৬৩০.০০ 
১২া  েবটেমি �রাা ংমালরির (সিায়েিক সবং কযা ায়েিক) ১৪ ২৮২০.০০ ৮ ৫৬৪০.০০ 
১৩া কি�াে�রাং্জার পেলেভিাংল ��ারাংা (েপেভের-ংি) 

��রার পাংপর  ( �পাে ডবল ঁয়া ার রা�াং) 
১০ ২৩২৮.০০ ৫ ৪৬৫৬.০০ 
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১৪া �াংি্া ফর �জিােরল পারপার  ১০ ২৬৪০.০০ ৫ ৫২৮০.০০ 
১৫া �াংিা ই-�চ� ১২ ৩০০০.০০ ৬ ৬০০০.০০ 
১৬া �রফই �ােরর ংি বে�র ৬ ১৬৮০.০০ ৪ ৩৩৬০.০০ 
১৭া েিিজ ে�স ৭ ২৮৪২.০০ ৪ ৫৬৮৪.০০ 
১৮া বল পেয়স কলম  ১২ ৩২২০.০০ ৭ ৬৪৪০.০০ 
১৯া েররােমক � েবল ঁয়যার ১২ ১৭০০.০০ ৬ ৩৪০০.০০ 
২০া � েবল ঁয়যার �মা ড়ব �মলামাংি �াে�ক ১২ ১৭০০.০০ ৬ ৩৪০০.০০ 
২১া েররােমক  াংলর ১৪ ২২০০.০০ ১০ ৪৪০০.০০ 
২২া রাংইং সবং ে�েসং �পপার ৭ ২১৩৭.০০ ৪ ৪২৭৪.০০ 
২৩া েরেমস �পংস ৮ ১৯৯৫.০০ ৪ ৩৯৯০.০০ 
২৪া রাবার কিেভয়ার সা সেলেভ র �ব� ১৪ ৩৫৫৯.০০ ৯ ৭১১৮.০০ 
২৫া �া েমশি �ব� ১৪ ১৩৭৫.০০ ৯ ২৭৫০.০০ 
২৬া ঁয়া ার ��ােরজ �াংক ১২ ২০৭৬.০০ ৬ ৪১৫২.০০ 
২৭া সলেমেিয়াম ��াফাংলর ৭ ৭৭০.০০ ৪  ১৫৪০.০০ 
২৮া �পে ল  ১০ ২৪০০.০০ ৫ ৪৮০০.০০ 
২৯া  য়েল  ইসয ৮ ১৯৮০.০০ ৪ ৩৯৬০.০০ 
৩০া �ফেরয়াল ইসয ৮ ১৫৩০.০০ ৪ ৩০৬০.০০ 
৩১া ড়যালেমেিয়াম ে�ল শগ /েজংক �কা� ৭ ১১৭০.০০ ৪ ২৩৪০.০০ 
৩২া  ােি াের  �াপঁয়ার ১৪ ৩৫২০.০০ ১০ ৭০৪০.০০ 
৩৩া  সল েপ েজ েরেলাার ১৪ ৪৫৭২.০০ ১০ ৯১৪৪.০০ 

 

েব:�:  ১া বেণ ডত েফ সর রােথ ১৫% ররকারগ ভযা  �োগ কের েফ েিধ ডারণ করেত হেবা  
   
   
  ২া কমদািগকত িমিা ড়�ােধকার েভেমেত বেণ ডত রমেয়র �চেয় কম রমেয় পরগরা কের পরগরণ �েতেবদি �দাি করা হেয় থােকা 
 ৩া িমিার রং�া ড়তযেধক হেল সবং পােি ঁ েব যৎ ররবরাহ েবে ত হেল পরগরণ রময় পেরবতডি হেত পােরা  
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রারণগ- ৪ 
�মে�ালেজ িংং সর েবেভ� �কার ঁজি ঁ পেরমাপক ে�পােতর �ভেরেফেকশি েফ ঁ রময়রগমা 

�র�াল/েবভাগগয় �মে�ালেজ ূাবের েররসহ 
 

ােমক 
িং 

েববরণ �ভেরেফেকশি েফর ( াকা) 
�েত েপর 

ংাােেয়াল �ভেরেফেকশি েফর 
( াকা) �েত েপর 

কা�ড র�াদেির রময় 

১া   েলয়ি ঁেয়   
২০ �কেজ হেত ১ �কেজ, ১ �র  
৫০০ �াম হেত ১ �কেজ, ১ �র  
৫০০ েম.�াম হেত ১ েম.�াম, ১ �র  

 
৪৫.০০ 
৪০.০০ 
২৭.০০ 

 
------ 

 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 

২া োর ঁেয়  (  েলয়ি ঁেয়  �েতত) 
১ �কেজ 
৫০০ �াম হেত ১�াম, ১ �র  
৫০০ েম.�াম হেত  ১ েম.�াম, ১ �র  

 
৪.৫০ 
১৩.৫০ 
১৩.৫০ 

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

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

 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 

৩া কয়রি সা ে�ল ঁেয়  
৫০ েকেজ হেত ১ �কেজ, ১ �র  
৫০০ �াম হেত ১ �াম, ১ �র  
৫০০ েম.�াম হেত ১ েম.�াম, ১ �র  

 
২৭.০০ 
২১.০০ 

 
৩ েদি 
৩ েদি 

 

৪া কযাের  ঁেয়  
৫০০ c হেত১c, ১ �র  
৫০/১০০ c হেত০.৫/১০০c, ১ �র  

 
৩৭.৫০ 
২১.০০ 

 
-------- 

 
৩ েদি 
৩ েদি 

৫া তরল পদাথ ড পেরমাক 
১০০ েল ােরর িপের 
১০০ েল ার-১েল ার, ১ �র  
৫০০ েম.েল ার-১েম.েল ার, ১ �র  

 
৯.০০ 
৪৯.৫০ 
২৭.০০ 

 
-------- 

 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 

৬া তরল পেরমাপক (ইি/ ে�ল): 
১০০ েল ার 
৫০ েল ার 
২০ েল ার 
১০ েল ার 
৫ েল ার 
২ েল ার 
১ েল ার 
৫০০ েম. েল ার-১০০েম.েল ার 
৫০ েম. েল ার-১ েম.েল ার 

 
 
 
 

------- 

 
৫০০.০০ 
৪০০.০০ 
৩০০.০০ 
২০০.০০ 
১০০.০০ 
৫০.০০ 
৪০.০০ 
২০.০০ 
১০.০০ 

 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 

৭া  দঘ ডয  পেরমাপক 
১০ েম ার সবং সর �বেশ 
১ েম ােরর �বেশ হেত ৯ েম ার পে ড  
১ েম ার সবং ০.৫ েম ার 

 
৯.০০ 
৪.৫০ 
৩.০০ 

 
 

----- 

 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 

৮া ঁজি ে� (�াশ ের ঁ ো) 
৫০  েির �বেশ 
২০  েির �বেশ হেত ৫০  ি পে ড  
১০  েির �বেশ হেত ২০  ি পে ড  
৫  েির �বেশ হেত ১০  ি পে ড  
১  েির �বেশ হেত ৫  ি পে ড  
২৫০ �কেজর �বেশ হেত ১  ি পে ড  
৫০ �কেজর �বেশ হেত ২৫০ �কেজ পে ড  
২০ �কেজর �বেশ হেত ৫০ �কেজ পে ড  
১০ �কেজর �বেশ হেত ২০ �কেজ পে ড  
৫০০ �ােমর �বেশ হেত ১০ �কেজ পে ড  
৫০০ �াম পে ড   

 
৫৪০.০০ 
৪৫০.০০ 
২৭০.০০ 
১৮০.০০ 
১৩৫.০০ 
৯০.০০ 
৪৫.০০ 
২৭.০০ 
১৮.০০ 
১৩.৫০ 
৯.০০ 

 
 
 

------ 

 
৩ েদি 

৩ েদি �েত ��ল 
৩ েদি �েত ��ল 
৩ েদি �েত ��ল 
৩ েদি �েত ��ল 
৩ েদি �েত ��ল 

৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 

রারণগ- ৪ 
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৯া �মে�ক ঁজি ে� (�াশ ের ঁ ো) 
৫০  েির �বেশ 
২০  েির �বেশ হেত ৫০  ি পে ড  
৫  েির �বেশ হেত ২০  ি পে ড  
২  েির �বেশ হেত ৫  ি পে ড  
৫০০ �কেজর �বেশ হেত ২  ি পে ড  
৫০ �কেজর �বেশ হেত ৫০০ �কেজ পে ড  
৫ �কেজর �বেশ হেত ৫০ �কেজ পে ড  
৫ �কেজ পে ড  

 
 
 

------ 

 
২৫০০.০০ 
২০০০.০০ 
১৫০০.০০ 
১০০০.০০ 
৫০০.০০ 
৩০০.০০ 
২০০.০০ 
১০০.০০ 

 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 

১০া বগম ��ল (�াশ ের ঁ ো) 
১  েির �বেশ 
২৫০ �কেজর �বেশ হেত ১  ি পে ড  
৫০ �কেজর �বেশ হেত ২৫০ �কেজ পে ড  
২০ �কেজর �বেশ হেত ৫০ �কেজ পে ড  
১০ �কেজর �বেশ হেত ২০ �কেজ পে ড  
৫০০ �ােমর �বেশ হেত ১০ �কেজ পে ড  
৫০০ �াম পে ড  

 
১৩৫.০০ 
৫৪.০০ 
৩৬.০০ 
২৭.০০ 
১৮.০০ 
১৫.৭৫ 
৬.৭৫ 

 
 
 

----- 

 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 
৩ েদি 

 
১১া �াংক লরগ 

(২ �চ�ার) 
(৩ �চ�ার) 

 
১৩০০.০০ 
১৪৫০.০০ 

 
--- 

 
৩ েদি 
৩ েদি 

১২া � ে� েম ার ১৫০.০০ ---- ৩ েদি 
১৩া ঁয়া ার েম ার ১০০.০০ ------- ৩ েদি 
১৪া োরেপে ং ংিেি   (�পে�াল পা�) ১০০০.০০ ------ ৩ েদি 
১৫া কয়তেিক �ার েম ার ১০০.০০ ------ ৩ েদি 
১৬া তরল পদােথ ডর েম ার (ঁয়া ার েম ার �েতত) ১০০.০০ ----- ৩ েদি 
১৭া বা� েম ার/ �না েম ার  ১০০.০০ ------- ৩ েদি 
১৮া স ের সিােজড েম ার ২৫.০০ ---- ৩ েদি 
১৯া ��ােরজ �াংক (Vertical & Horizontal) ৩০০০.০০+ কযাপােরই  

ড়ারাের 
 

--- 
৭ েদি 

২০া কাার�ািা ��ােরজ �াংক ৩০০০.০০+ কযাপােরই 
ড়ারাের 

------ ৭ েদি 

২১া লাং ােরজ ৩০০০.০০+ কযাপােরই 
ড়ারাের 

--- ৭ েদি 

২২া বাজড ৩০০০.০০+ কযাপােরই 
ড়ারাের 

---- ৭ েদি 

 
েব. �ঃ রকল েফ’র রােথ ১৫% ভযা  �েোজযা 

 
 
 
 
 
 

রারণগ- ৪ 
 

�াশিাল �মে�ালেজ ূাবের ের (সিসমসল-েবসরইকং), ঢাকাা 
 

(ক) মার �যাাাা ডর 
 

ােমক িং েে�র িাম ধারণ রমতা েফ ( াকা) 
�েত েপর 

কযােলেেশি রময় 
(কম ডেদবর) 
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১া মার �যাাাা ডর  
�ার E2/ASTM 1 

১েমেল�াম হেত ১০ 
�কেজ 

(২৯ েপর) 

১,৫৫০/- 
 

 

১৪ েদি 

২া মার �যাাাা ডর  
�ার E2/ASTM 1 
ঁ রমপে ডােয়র 

 

১েমেল�াম হেত ১০ 
�কেজ 

 

১,৫৫০/- ১৪ েদি 

৩া মার �যাাাা ডর  
�ার F1/ASTM 2 

১েমেল�াম হেত ২০ 
�কেজ 

(৩০ েপর) 

১,২০০/- ১৪ েদি 

৪া মার �যাাাা ডর  
�ার F1/ASTM 2 
ঁ রমপে ডােয়র 

১েমেল�াম হেত ২০ 
�কেজ 

 

১,২০০/- ১৪ েদি 

৫া মার �যাাাা ডর  
�ার F2/ASTM 3 

১েমেল�াম হেত ২০ 
�কেজ 

(৩০ েপর) 

১,১০০/- ১৪ েদি 

৬া মার �যাাাা ডর  
�ার F2/ASTM 3 
ঁ রমপে ডােয়র 

১েমেল�াম হেত ২০ 
�কেজ 

 

১,১০০/- ১৪ েদি 

৭া মার �যাাাা ডর  
�ার M1/ASTM ৪,৫,৬,৭ 

১েমেল�াম হেত ২০ 
�কেজ 

(৩০ েপর) 

৯০০/- ১৪ েদি 

৮া মার �যাাাা ডর  
�ার M1/ASTM ৪,৫,৬,৭ঁ 

রমপে ডােয়র 

১েমেল�াম হেত ২০ 
�কেজ 

 

৯০০/- ১৪ েদি 

৯া মার �যাাাা ডর  
�ার M2/ASTM ৪,৫,৬,৭ঁ 

রমপে ডােয়র 

১েমেল�াম হেত ২০ 
�কেজ 

(৩০ েপর) 

৭৫০/- ১৪ েদি 

১০া মার �যাাাা ডর  
�ার M3/ASTM ৪,৫,৬,৭ ঁ 

রমপে ডােয়র 

১েমেল�াম হেত ২০ 
�কেজ 

(৩০ েপর) 

৬০০/- ১৪ েদি 

১১া �ােল  রেব ডাা ২১০ গার্ম/ 
≥ ০.১ �াম 

১০,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  রেব ডাা ২১০ গার্ম/ 
≥ ০.০১ �াম 

১২,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  রেব ডাা ২১০ গার্ম/ 
≥ ০.০০১ �াম 

১৫,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  রেব ডাা ২১০ গার্ম/ 
≥ ০.০০০১ �াম 

১৮,০০০/- ১৪ েদি 

১২া �ােল  ঊে�ড ২১০ �াম হেত ২.১ 
�কেজ /≥ ১ �াম 

১০,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  ঊে�ড ২১০ �াম হেত ২.১ 
�কেজ /≥ ০.১ �াম 

১২,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  ঊে�ড ২১০ �াম হেত ২.১ 
�কেজ /≥ ০.০১ �াম 

১৫,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  ঊে�ড ২১০ �াম হেত ২.১ 
�কেজ /≥ ০.০০১ �াম 

১৮,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  ঊে�ড ২১০ �াম হেত ২.১ 
�কেজ /≥ ০.০০০১ �াম 

২২,০০০/- ১৪ েদি 

১৩া �ােল  ঊে�ড ২.১ �কেজ হেত ২০ 
�কেজ/≥ ১ �াম 

১৪,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  ঊে�ড ২.১ �কেজ হেত ২০ 
�কেজ/≥০.১ �াম 

১৭,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  ঊে�ড ২.১ �কেজ হেত ২০ ২১,০০০/- ১৪ েদি 
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�কেজ/≥০.০১ �াম 
�ােল  ঊে�ড ২.১ �কেজ হেত ২০ 

�কেজ/≥০.০০১ �াম 
২৬,০০০/- ১৪ েদি 

১৪া �ােল  রেব ডাা ১০০ �কেজ/ 
≥ ১ �াম 

২৫,০০০/- ১৪ েদি 

১৫া �ােল  ঊে�ড ১০০ �কেজ হেত 
৫০০ �কেজ/≥ ১০ �াম 

৩০,০০০/- ১৪ েদি 

১৬া �ােল  ঊে�ড ৫০০ �কেজ হেত 
১০০০ �কেজ/≥২০ �াম 

৩৫,০০০/- ১৪ েদি 

 
      (খ) �ল� সা াাংেমিশি �যাাাা ডর 

ােমক িং েে�র িাম ধারণ রমতা েফ 
 ( াকা)  
�েত েপর 

কযােলেেশি রময় 
(কম ডেদবর) 

১া ে�ল ��ল ০-১ েম ার ১০,০০০/- ৭ েদি 

২া 

�গল ��ল/িোি �ম ােলক/�ার 
ফাংবার �মজােরং � প 

০-৫ েম ার ১২,০০০/- ৭ েদি 

৩া 
 

�রফাের  �যাাাা ডর 
েম ার বার 

১ েম ার ২৯,০০০/- ৭ েদি 

৪া 
 

ে�ল/ঁেভি 
�ম ােলক/�ার ফাংবার 

�মজােরং � প 

ঊে�ড ৫ �থেক ৫০ েম ার 
�েত েম াের ১ পেয়স 

৩,০০০/- ৭ েদি 
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৫া 

�গজ �ক(�র�াল �লে� 
কযােলেেশি) 

 

রেব ডাা ৫ েপর ≤ 
১০০ 
েম 
েম 

৫,০০০/- ১৪ েদি 

পরবত� �েত েপেরর জ� ২,০০০/- ১৪ েদি 

৬া �ল� বার ১২৫ হেত ৫০০ েম েম ৬,০০০/-/�র  ৭ েদি 

৭া 
�ল� বার >৫০০ হেত ১০০০ েম েম ৮,০০০/-/�র  ৭ েদি 

৮া 
েফলার �গজ �ে �কাি �র� ৪,০০০/-/�র  ৭ েদি 

৯া েফলার �গজ ৪ েপেরর �র  �ে �কাি �র� ১০,০০০/-/�র  ৭ েদি 

১০া 
��ংি েরং �গজ রেব ডাা১০০ েম েম ৫,০০০/-/েপর ৭ েদি 

১১া � ��া েপি �ে �কাি �র� ৫,০০০/-/ েপর ৭ েদি 

১২া 
ভােি ডয়ার কযােলপার ড রেব ডাা৩০০ েম েম ৫,০০০/-/ েপর ৭ েদি 

১৩া ভােি ডয়ার কযােলপার ড >৩০০ হেত ৬০০ েম েম ৭,০০০/-/ েপর ৭ েদি 

১৪া ভােি ডয়ার কযােলপার ড >৬০০ েমেম হেত ১০০০ েম েম ১০,০০০/-/ েপর ৭ েদি 

১৫া 
াায়াল �গজ, 
�ািজার  াংপ 

০ হেত ২৫ েম েম ৬,০০০/-/ েপর ৭ েদি 

১৬া াায়াল �গজ, 
�ািজার  াংপ 

০ হেত ১০ েম েম ৬,০০০/-/ েপর ৭ েদি 

১৭া মাংোােম ার (বেহঃ/ড়ম�ঃ) ০ হেত ২৫ েম েম ৫,০০০/-/ েপর ৭ েদি 

১৮া �রইং রা(বেহঃ/ড়ম�ঃ 
মাংোােম ােরর জ�) 

২৫ হেত ১০০ েম েম ৫,০০০/-/ েপর ৭ েদি 

১৯া ভােি ডয়ার �াপথ �গজ ০ হেত ৩০০ েম েম ৫,০০০/-/ েপর ৭ েদি 

২০া 
ভােি ডয়ার হাং  �গজ ০ হেত ৬০০ েম েম ৮,০০০/-/ েপর ৭ েদি 

 
  (গ) � �ােরচার সবং েহিেমোই �যাাাা ডর 

 
ােমক িং েে�র িাম ধারণ রমতা েফ ( াকা) 

�েত েপর 
কযােলেেশি রময় 

(কম ডেদবর) 

১া েলাংা ংি �ার থােম ডােম ার 
 

(েরজেলশি ১ ো�গ �র. ড়থবা 
�বেশ) 

(-) ৫০ হেত ৩০০0

১০,০০০/- 

�র 

১৪ েদি 

২া েলাংা ংি �ার থােম ডােম ার 
 

(েরজেলশি ০.১ ো�গ �র.) (-) 
৫০ হেত ৩০০0

১২,০০০/- 
�র 

১৪ েদি 

৩া �ার থােম ডােম ার মারকারগ 
থােম ডােম ার/সযালেকাহল থােম ডােম ার 

(েরজেলশি ০.০১, ০.০২ ঁ ০.০৫ 
ো�গ �র.) (-) ৫০ হেত ৩০০0

১৬,০০০/- 
�র 

১৪ েদি 

৪া � �ােরচার �গজ 
াায়াল  াংপ 

০ হেত ৪০০0 ১৭,০০০/- �র ১৪ েদি 

৫া � �ােরচার �গজ 
াায়াল  াংপ 

০ হেত (-) ২০০0 ১৭,০০০/- �র 
 

১৪ েদি 
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৬া বাংেম াল 
থােম ডােম ার 

০ হেত +২০০0 ১৭,০০০/- �র 
 

১৪ েদি 

৭া োেজ াল থােম ডােম ার/� �ােরচার 
ংিোেক র 

(-) ৫০ হেত ৩০০0 ২০,০০০/- �র ১৪ েদি 

৮া োেজ াল থােম ডােম ার/� �ােরচার 
ংিোেক র 

০ হেত ১২০০0 ২৫,০০০/- �র ১৪ েদি 

৯া েলাংা � �ােরচার বাথ 
(ড়যালেকাহল/পােি/ 
েরেলকি �তল) 

(-) ৯০ হেত ৩০০0 ২৬,০০০/- �র ২২ েদি 

১০া � �ােরচার ফােি ডর/সংচ ই ফােি ডর/�াং 
�ক কযােলেে র/েহইং 
�চ�ার/ড়ে াে�ভ/�রে�জাের র/ংিেকিেব
 র ংতযােদ 

(-) ৫০ হেত ১২০০0 ২৫,০০০/-/েপর �র ২২ েদি 

১১া পাংেরােম ার/ংিফােরা থােম ডােম ার ৫০ হেত ১২০০0 ২০,০০০/-/ েপর �র ১৪ েদি 
১২া হাংে�ােম ার রােথ ংিেব� �র র 

করসংচ ংিোেক র/োেজ াল 
হাংে�ােম ার 

করসংচ ১৫ হেত ৯৫% 
তাপমা� ১৫ হেত ৫০0

১৫,০০০/-/ েপর 
�র 

১৪ েদি 

১৩া হাংে�ােম ার 
(শু ঁ �ভজা বাা) 

০ হেত ৫০0 ১০,০০০/-/ েপর �র ১৪ েদি 

১৪া েহিেমোই �চ�ার ৫ হেত ৯৫% ২০,০০০/-/ েপর ১৪ েদি 
 
(ঘ) ভেলিম �যাাাা ডর 
 

ােমক িং েে�র িাম ধারণ রমতা েফ 
 ( াকা)  
�েত েপর 

কযােলেেশি রময় 
(কম ডেদবর) 

১. ভেলিেমে�ক �মজার ১ েমেল হেত ৫ েল ার  ৩,২০০/-/েপর ৭ েদি 

২. মাংোা েপেপ  - ৪,০০০/-/েপর ৭ েদি 

 
            ( ঙ) ��রার সা �ফার ড �যাাাা ডর  

               ��রার �যাাাা ডর (সযাবসেল , হাংে�ােলক সবং েিিেমই�) 
 

ােমক িং েে�র িাম সােরের/ 
কিরারে েিই 

ধারণ রমতা েফ  ( াকা)  
�েত েপর 

কযােলেেশি রময় 
(কম ডেদবর) 

১. হাংে�ােলক ��রার �মজােরং 
ং �ুেমসর  (��রার গজ) 

 

০.০৪ হেত ২.৫ বার ০ হেত ২৫ বার ১০,০০০/-/েপর ১০ েদি 
ঊে�ড ১৪০ বার ১২,০০০/-/ েপর ১০ েদি 

>০.৬ বার  
কমপেরজি �মথা 

০ হেত ১৪০ বার ৭,০০০/-/ েপর ১০ েদি 

ঊে�ড ১৪০ বার ৮,০০০/-/ েপর ১০ েদি 
২. েিিেমইক ��রার �মজােরং 

ং �ুেমসর (��রার গজ) 
০.১ হেত ০.৬ বার ০ হেত ১৪০ বার ১০,০০০/-/ েপর ১০ েদি 

ঊে�ড ১৪০ বার ১২,০০০/-/ েপর ১০ েদি 
>০.৬ বার 
 

০ হেত ১৪০ বার ৭,০০০/-/ েপর ১০ েদি 

ঊে�ড ১৪০ বার ৮,০০০/-/ েপর  ১০ েদি 
৩. েিিেমইক ��রার �মজােরং 

ং �ুেমসর (��রার গজ) 
১.৯৯ েমেলবার �ত 
৩০ েমেলবার 

রেব ডাা ৪০০ 
েমেলবার 

৫,০০০/-/ েপর  ১০ েদি 

ঊে�ড ৪০০ 
েমেলবার 

৭,০০০/-/ েপর  ১০ েদি 
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(চ).  াংম সা ে�েকােয়ে , �যাাাা ডর 
 

 

ােমক িং েে�র িাম ধারণ রমতা েফ ( াকা) �েত েপর কযােলেেশি রময় 
(কম ডেদবর) 

১.  াংম ংি াভডাল, �পঁয়াচ,  াংমার 
ংতযােদ 

১০েমেি  - ১েদি ১০,০০০/-/ েপর ১০ েদি 

 

           েবঃ �ঃ ১া কযােলেেশি কংে েমর রং�া ড়তযােধক হেল সবং পােি ঁ েব যৎ ররবরাহ েবে ত হেল কযােলেেশেির রমেয়র পেরবতডি হেত পােরা  
                    ২া কযােলেেশেির রময় বলেত িমিা �হণ �থেক রাই ডেফেক  জারগকরেণর রময় কালেক  োয়া  
                    ৩া রকল েফ’র রােথ ১৫% ভযা  �েোজযা  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

রারণগ- ৫ 
 

�ােিজেমস েরে�ম রাই ডেফেকশি 
 
১া বহৎ �েত�ােির �রে�- (ক) িৎপাদিকারগ �েত�াি: জিবল ৩০০ সর ড়েধক   
                               (খ) �রবাসলক �েত�াি: জিবল ১২০ সর ড়েধক   
                                    (কংসরঁ ৯০০১, ১৪০০১ সবং ২২০০০ সর �রে�) 
 
 

কা কেবদি েফ- ৳ ১৫,০০০.০০ + ১৫% ভযা  
খা লাংের  েফ- ৳ ৬০,০০০.০০ + ১৫% ভযা  
গা ড়ো  েফ -   �েত�ােির �মা  জিবেলর িপর েিভ ডর করেব (জি�েত  দেিক ৳ ৩,০০০.০০) 
           �মা  = ৳ ৭৫,০০০.০০ + ১৫% ভযা  + ড়ো  েফ 
 
২া মাোের �েত�ােির �রে�- (ক) িৎপাদিকারগ �েত�াি: জিবল ১২১ �থেক ৩০০  
                                  (খ) �রবাসলক �েত�াি: জিবল ৫১ �থেক ১২০ 
                                      (কংসরঁ ৯০০১, ১৪০০১ সবং ২২০০০ সর �রে�)                                                                                                    
 
 

কা কেবদি েফ- ৳ ১০,০০০.০০ + ১৫% ভযা  
খা লাংের  েফ- ৳ ৪০,০০০.০০+ ১৫% ভযা  
গা ড়ো  েফ -  �েত�ােির �মা  জিবেলর িপর েিভ ডর করেব (জি�েত  দেিক ৳ ৩,০০০.০০) 
           �মা  = ৳ ৫০,০০০.০০ + ১৫% ভযা  + ড়ো  েফ 
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৩া  ক) াইর �েত�ােির/মাোা �েত�ােির �রে�: জিবল ০১ �থেক ৩০ 
 
      খ)   � �েত�ােির �রে�: 
                                    (ক) িৎপাদিকারগ �েত�াি: জিবল ৩১ �থেক ১২০ 
                                    (খ) �রবাসলক �েত�াি: জিবল ১৬ �থেক ৫০ 
                                       (কংসরঁ ৯০০১, ১৪০০১ সবং ২২০০০ সর �রে�) 
 
কা কেবদি েফ- ৳ ১০,০০০.০০ + ১৫% ভযা  
খা লাংের  েফ- ৳ ৪০,০০০.০০+ ১৫% ভযা  
গা ড়ো  েফ - �েত�ােির �মা  জিবেলর িপর েিভ ডর করেব (জি�েত  দেিক ৳ ৩,০০০.০০) 
    �মা  = ৳ ৫০,০০০.০০ + ১৫% ভযা  + ড়ো  েফ 
 
 েবঃ �ঃ  *  রাই ডেফেকে র �ময়াদকাল হেব ৩ (েতি) বছরা 
          *  কেবদিকারগ �েত�াি ক ডক োতায়ােতর �ব�া করেত হেবা 
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বাাতাসলক ১৮১ ই পে�র তােলকা: 

 
া. পে�র িাম বাংলােদশ মাি 

 

কেষ ঁ খা�- ৭৬ 
১া বা ার েবোসর েরসের স-১:২০০২ 
২া কিো া েম� সা কিো া ে�ম েম� েবোসর-স ৪:২০০২ 
৩া �া�ে�াজ মেিাহাংে�  েবোসর েরসের ৮:২০০৭ 
৪া েলাংা  েকাজ ( েকাজ েররাপ) েবোসর েরসের ৯:২০০৬ 
৫া হােি েবোসর েরসের ১২:২০০৭ 
৬া �াংিা ই-�চ� েবোসর ১৮:২০০৬ (২য় েরেভশি) 
৭া মা�াা ড ড়েয়ল েবোসর ২৫:২০১৫ (২য় েরেভশি) 
৮া কযাা পাংিড়যাপল েবোসর েরসের ৪২:২০০৭ 
৯া ংিফযাস ফম ডলা সা ফরমলার ফর ��শাল �মোেকল পারপােরর ংি�াোা ফর ংিফযাসর  েবোসর েরসের ৭২:২০০৮ 
১০া �েররা েরেরয়াল �বজা ফা ফর ংিফযাসর সা ংয়াং েচেচণ  েবোসর েরসের ৭৪:২০০৭ 
১১া চকেল  েবোসর েরসের ৮৭: ২০০৮ 
১২া মরাংট কেয়ল েবোসর ১০৮৯:২০১৮ (৩য় েরেভশি) 
১৩া েরফাংা সগার েবোসর ১৩৮:২০০৬ (সেমা-১: ২০০৮) 
১৪া ফেলাকপ ফম ডলা েবোসর েরসের ১৫৬: ২০০৮ (সেমা-১: ২০০৯)  
১৫া সেজ (�রেমােলিা) েবোসর ১৯০:২০১৬ (২য় েরেভশি) 
১৬া েম� পািাারর সা োম পািাার েবোসর েরসের ২০৭:২০০৮ ড়যােমােমস ১:২০০৯ 
১৭া সগার েবোসর েরসের ২১২:২০০৬ 
১৮া �পালে� েফার েবোসর ২৩৩:২০১৫ (েরেভশি-২) 
১৯া ফােম ডেসা েম� েবোসর েরসের-২৪৩:২০১৫ 
২০া েপেকলা � র সা �ভেজে বলর েবোসর েরসের ২৬০:২০১৪ 
২১া জযামর, �জেলর সা মারমােলার েবোসর েরসের ২৯৬:২০১৪ 
২২া হং  ক া েবোসর ৩৮০:২০০৭ (২য় েরেভশি) 
২৩া ময়দা েবোসর ৩৮১:২০০৭ (৩য় েরেভশি) 
২৪া �ো েবোসর ৩৮২:২০১৬ (েরেভ-৩) ড়যােমােমস ১:২০১৮ 

২৫া েব� র েবোসর ৩৮৩:২০০১ (২য় েরেভশি) 
২৬া �াকারেি, �ােগই সবং �রমাং েবোসর ৩৮৪:২০১৭ (েরেভশি-২) 
২৭া লেজে র েবোসর ৪৯০:২০১৪ (৩য় েরেভশি) 
২৮া কযাা সা �বা � � র েবোসর ৫০৩:২০০৬ (১ম েরেভশি) 
২৯া �  ��ায়ােশর েবোসর ৫০৬:২০০২ (২য় েরেভশি) 
৩০া �  কো ডেয়ল েবোসর ৫০৮:২০০৬ (২য় েরেভশি) 
৩১া রস (� র ড়র �ভেজে বলর) েবোসর ৫১২:২০১৭ (২য় েরেভশি) 
৩২া � র সা �ভেজে বলর জেরর  েবোসর ৫১৩:২০১৩ (৩য় েরেভশি) 
৩৩া  েমে া �প� েবোসর ৫১৭:২০১৫ (৩য় েরেভশি) 
৩৪া ফােম ডেসা েভেিগার  েবোসর ৫২৩:২০১৫ (২য় েরেভশি) 
৩৫া কিেরিে�ে া �  জর েবোসর ৫২৭:২০১৫ (২য় েরেভশি) 
৩৬া �  েররাপ েবোসর ৫২৮:২০০৬ (২য় েরেভশি)  ড়যােমা ১:২০১৭ 
৩৭া  েমে া �কচাপ েবোসর ৫৩০:২০০২ (২য় েরেভশি) 
৩৮া (ক)রলবল কেফ পািাার 

(খ) �রাে�া সা �ািা কেফ 
(গ) �রাে�া কেফ েচেকাের পািাার 

েবোসর ৭৬৩:২০১৬ (েরেভশি-২) 
েবোসর ৮০৫:২০১৬ (েরেভশি-১) 
েবোসর ৮০৬:২০১৬ (েরেভশি-১) 

৩৯া �াংিা ফর �জিােরল পারপােরর েবোসর ৭৯৯:২০০৬ (২য় েরেভশি)  
৪০া বি�েত েবোসর ৮০৪:২০১১ (২য় েরেভশি) 
৪১া বা ার ড়েয়ল সা েঘ েবোসর ৯০৮:২০১২ (২য় েরেভশি) 
৪২া  ারমােরক পািাার েবোসর ৯৯১:২০০১ (১ম েরেভশি) 
৪৩া হং  �াি েবোসর ৯৯৭:২০০৬ (১ম েরেভশি) 
৪৪া  েফর েবোসর ১০০০:২০০১ (১ম েরেভশি) 
৪৫া েচেলর, �হাল সা �ািা েবোসর ১০১৭:২০০১ (১ম েরেভশি) 
৪৬া �রফই �ােচর ংি বে�র েবোসর ১০৪০:২০০৬ (১ম েরেভশি) 
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৪৭া কংরোম েবোসর ১০৮৩:২০০৬ (১ম েরেভশি) 
৪৮া াালর েবোসর ১১০৬:২০১৫ (২য় েরেভশি) 
৪৯া কােব ডােিে া �বভােরেজর েবোসর ১১২৩:২০১৩ (৩য় েরেভশি) 
৫০া �মলােথয়ি ৫৭% (াে�ি/েভ) (ংমালেরেফয়যাবল কিেরিে� র)  েবোসর ১১৭৯:২০০১ (১ম েরেভশি) 
৫১া কাের পািাার েবোসর ১২০৫:২০১৩ 
৫২া কেয়াাাংজা র� েবোসর ১২৩৬:২০০১ (েরেভ-১) ড়যােমা ১:২০০৭ 
৫৩া ে�ংেকং ঁয়া ার েবোসর ১২৪০:২০০১ (১ম েরেভশি) 
৫৪া �াচারাল েমিােরল ঁয়া ার েবোসর ১৪১৪:২০০০ (১ম েরেভশি) 
৫৫া লাে� (ংিগা ড ে�ংক) েবোসর ১৪৭০:২০১৫ (১ম েরেভশি) 
৫৬া চংংগাম, বলগম, সবং বাবলগাম েবোসর ১৪৯৮:২০১২ (েরেভশি-১) 
৫৭া ং �াা াালস েবোসর ১৫৫২:২০১৫ (২য় েরেভশি) 
৫৮া চগপর/�াকারর েবোসর ১৫৫৬:২০১৭ (২য় েরেভশি) 
৫৯া চািাচর েবোসর ১৫৬৪:২০১৬ (১ম েরেভশি) 
৬০া �কক েবোসর ১৫৭৪:২০১২ (২য় েরেভশি) 
৬১া র� ে�ংক পািাার েবোসর ১৫৮৬:২০০৭ (২য় েরেভশি) 
৬২া লা�া �রমাং েবোসর ১৬২০:২০০০ 
৬৩া পাসমরাংজা েম� েবোসর ১৭০২:২০০২ 
৬৪া ফরইফাংা রয়ােবি ড়েয়ল েবোসর ১৭৬৯:২০১৪ (সেমা-১: ২০১৪) 
৬৫া ফই ডফাংা সোবল রািনাঁয়ার ড়েয়ল  েবোসর ১৭৭৩:২০১৬ (১ম েরেভশি) 
৬৬া ফই ডফাংা পাম ড়েলি েবোসর ১৭৭৪:২০০৬ সযােমােমস-১, ২০১৪ 
৬৭া ফরইফাংা সোবল পাম ড়েয়ল েবোসর ১৭৭০:২০১৪ (সেমা-১: ২০১৪) 
৬৮া সংে া/কিসংে া কিো � েফ� েম� (১ম েরেভশি)  েবোসর ১৭৮০:২০১৪ 
৬৯া মেড় েবোসর ১৭৯৬:২০০৮ 
৭০া সোবল �জল েবোসর ১৮০১:২০১৮ 
৭১া েজরার গড়ুা েবোসর ১৮০৭:২০০৮ 
৭২া ধেিয়ার গড়ুা (১ম েরেভশি) েবোসর ১০৮৪:২০১৫ 
৭৩া ফই ডফাংা সোবল রাংর �াি ড়েয়ল েবোসর ১৮৮৬:২০১৪ 
৭৪া েফর েফার েবোসর ১৯১৫:২০১৬ 
৭৫া �যাক ই   �ােফেিশি সা �বেরক েরেকায়যারেমসর েবোসর কংসরঁ ৩৭২০:২০১৭ 
৭৬া ং �াস ই ংি রেলা ফরম েবোসর কংসরঁ ৬০৭৯:২০১৫ 

ররায়ি- ৪৬ 
৭৭া লে� �রাপ    েবোসর ১২:১৯৯১ (২য় েরেভশি) েরড়যাফাম ডা ২০১৪ 
৭৮া  য়েল  �রাপ েবোসর ১৩:২০০৬ (৩য় েরেভশি) ড়যােমা ১:০৮ 
৭৯া �কাল ার �যাক �পংস (কলকাতরা) েবোসর ৬৯ (পা ড-২):১৯৯১ড়যােমা ১:০৬ 
৮০া �যা� �াা ংংক েবোসর ৯০:২০১১ (২য় েরেভশি) 
৮১া ড়যালেমেিয়াম রালেফ , িি �ফেরক েবোসর ১৪৯:২০১৪ (২য় েরেভশি) 
৮২া ে�পল সপার ফরেফ  (ইসরেপ)   েবোসর ২১৬:১৯৯১ (১ম েরেভশি)ড়যােমা ১, ২:০৭ 
৮৩া ংিেরয়া ফাই ডলাংজার েবোসর ২১৭:২০১১(২য় েরেভশি) 
৮৪া �পে লর েবোসর ৩৩০:১৯৯৩ (১ম েরেভশি)ড়যােমা১:০৬ 
৮৫া �রাল �লদার (�ভেজে বল �ািা) েবোসর ৩৪০:২০১২ (২য় েরেভশি) 
৮৬া ��েরেফেকশি ফর ংসাি ডাল ক�াশি ংে�ি াযাংেকর ড়েয়ল (োেজল সযাা �ােরােলি)  েবোসর ৩৪৩:২০১২ (১ম েরেভশি) 
৮৭া হাংে�া োেজল েবোসর ৩৪৪:২০১৬ (২য় েরেভশি) 
৮৮া কিেলোা �মা র �ােরােলি-ে�েময়াম েবোসর ৩৪৬:২০১০ (৪থ ড েরেভশি) 
৮৯া কিেলোা �মা র �ােরােলি- �রগলার েবোসর ৩৪৭:২০১০ (৪থ ড েরেভশি) 
৯০া �রোেম�া �পংস োেশং, েফেিেশং �রেম�র ফর �জিােরল পারপার েবোসর ৪০২:১৯৮৯ ড়যােমা ১, ২:২০০৭ 
৯১া রাংইং সা ে�েসং �পপারর  েবোসর ৪০৫:২০১২(২য় েরেভশি) 
৯২া কাব ডি �পপার ফর  াংপ রাং ার েবোসর ৪১১:১৯৮৯ (১ম েরেভশি) ড়যােমা ১:০৬ 
৯৩া েররােমক  তজরপ� েবোসর ৪৮৫:২০০০ (ড়যােমা ৩:২০০৬) 
৯৪া েিিজ ে�স েবোসর ৮৪৫:২০১২ (২য় েরেভশি) 
৯৫া সয পেলশ, �প� েবোসর ১০০৬:১৯৮১ (ড়যােমা ১:২০০৬) 
৯৬া �কােকািা  ড়েয়ল েবোসর ৯৯:২০০৭ (২য় েরেভশি) 
৯৭া টথেপ� েবোসর ১২১৬:২০১২(২য় েরেভশি) 
৯৮া �শেভং োম েবোসর ১২৪১:২০১৭ (১ম েরেভশি) 
৯৯া অা�, রারফযাকে স �বজা েবোসর ১২৬৯:২০১৪ (২য় েরেভশি) 
১০০া ে�ি পািাার েবোসর ১৩৩৭:২০১৫ (১ম েরেভশি) 
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১০১া �হয়ার ড়েয়ল েবোসর ১৩৩৯:২০১৮ (১ম েরেভশি) 
১০২া টথ পািাার েবোসর ১৩৭০:২০১৭ (১ম েরেভশি) 
১০৩া ে�ি োম েবোসর ১৩৮২:২০১৫ (১ম েরেভশি) 
১০৪া বলপেয়স �পির েবোসর ১৩৮৪:২০০২ (১ম েরেভশি) 
১০৫া সিােমল েরে�ইক স�ে েরয়র (কাার �কাইং সা েফেিেশং)  েবোসর ১৪২৩:২০১৮ (েরেভশি-১) 
১০৬া েলপে�ক েবোসর ১৪২৪:১৯৯৩ (ড়যােমা ২:২০০৬) 
১০৭া  � েবল ঁয়যার �মা ড়ব �মলামাংি �মাে�ঙ ক�ািা েবোসর ১৪২৫:২০০৯ (েরেভশি-১) 
১০৮া েরিেথইক ো ারেজস পািাার েবোসর ১৪৪৫:২০০৩ (েরেভশি-১) 
১০৯া কফ ার �শভ �লাশি েবোসর ১৫২৪:২০০৬ 
১১০া াাংসযােমােিয়াম ফরেফ  েবোসর ১৬২৮:২০০০ 
১১১া েরেমস �পংস েবোসর ১৭০৬:২০১৫ (েরেভশি-১) 
১১২া �ফেরয়াল ইসয �পপার েবোসর ১৭২৩:২০০৩ 
১১৩া  য়েল  ইসয �পপার েবোসর ১৭৪৫:২০০৬ 
১১৪া �বেব ড়েয়ল েবোসর ১৭৬৬:২০০৬ 
১১৫া �ববগ  য়েল  �রাপ েবোসর ১৭৯৮:২০০৮ 
১১৬া  � েবলঁয়যার �মা ড়ব ংিেরয়া �মাে�ং ক�ািা েবোসর ১৮২৫:২০১১ 
১১৭া ে�ি োম সা �লাশি ফর �বেবর েবোসর ১৮৫৮:২০১২ 
১১৮া �বেব  া� েবোসর ১৮৮৪:২০১৪ 
১১৯া ে�ি �লাশির েবোসর ১৯২৩:২০১৬ 
১২০া ংমালশি �পংস েবোসর ১৮২৭:২০১৮ (েরেভশি-১) 
১২১া ংেকােিােম ংমালশি �পংস (োরে �ার) েবোসর ১৮৩৩:২০১৮ (েরেভশি-১) 
১২২া ে�ি পািাার ফর �বেবর েবোসর ১৮৪৪:২০১১ 
�েকৗশল- ১৯ 
১২৩া েরেমস  

পা ড-১: কে�ােজশি, ��েরেফেকশির সা কিফরেমই াাংে েরয়া ফর কমি েরেমসর 
 
েবোসর ংসি ১৯৭-১:২০০৩ 
েরড়যাফাম ডা ২০১০ 

১২৪া কমি েবে�ং �� েেকর েবোসর ২০৮:২০০৯ (৩য় েরেভশি) 
১২৫া �রফই �রজর ��াস েবোসর ২১৯:২০০২ (১ম েরেভশি) 
১২৬া �পাে ডবল ফায়ার স�ইংগংশার েবোসর ৮২৫:১৯৯১ (েরেভ-১) েরড়যাফাম ডা ২০০৭ 
১২৭া বাংরাংেকল েরমর েবোসর ৯৮৬:২০০৬ (১ম েরেভশি) 
১২৮া মাং� ে�ল (সমসর) পাংপ সা �ালভািাংজা কয়রি (েজকং) পাংপর েবোসর ১০৩১:২০০৬ (১ম েরেভশি) 
১২৯া েজেপ েশ  (�ঢিইিরহ) েবোসর ১১২২:১৯৮৭ েরড়যাফাম ডা ২০০৭ 
১৩০া ��াে কইভ �হলেম র ফর � ার সা �মা র রাংেকল রাংাারর েবোসর ১১৩৬:১৯৮৬ েরড়যাফাম ডা ২০০৭ 
১৩১া �রেি াের ঁয়যার ড়যা�ােয়ে র েবোসর ১১৬২:২০১৪ 
১৩২া ��েরেফেকশি ফর কি �ােরইরাংজা পেলেভিাংল ��ারাংা (েপেভের-ংংি) ��রার পাংপর 

ফর �পাে ডবল ঁয়া ডার 
েবোসর ১৮৭৮:২০১৫ 

১৩৩া হািজেহা� �রে�জাের র সবং ে�জারর েবোসর ১৮৪৯:২০১২ 
১৩৪া সয়ারকোশিার েবোসর ১৮৫২:২০১২ 
১৩৫া স��ুোা ��াফাংলর ড়ব সযালেমেিয়াম সা সযালেমেিয়াম সলয়র েবোসর ১৮৭৯:২০১৪ 
১৩৬া ে�ল ফর েদ ের-ংিেফার ডেমস ড়ব কিো   

(ক) ড়ংশ-১: ��ংি বারর 
(খ) ড়ংশ-২: েরবা বারর 

 
েবোসর কংসরঁ ৬৯৩৫-১:২০১২ 
েবোসর কংসরঁ ৬৯৩৫-২:২০১৬ 

১৩৭া 
 

�ার েরেলাার- েরেফেলবল রগমেলর সযালেমেিয়াম সলয় �ার েরেলাার- োজাংি, ক �াকশি 
সা � ে�ং 

েবোসর কংসরঁ  ৭৮৬৬:২০০৮ 
 

�ার েরেলাার- েরেফেলবল ঁেয়ে�া �গল েরেলাার- 
 � � ��রার- ৬০ বার পে ড  

েবোসর কংসরঁ  ৪৭০৬:২০০৮ 
 

�ার েরেলাার- েরেফেলবল রগমেলর �গল �ার েরেলাার-  
 োজাংি, ক �াকশি সা � ে�ং (�  াংল �েংথ ১১০০ সমেপস সর িগেচ)  

েবোসর কংসরঁ  ৯৮০৯:২০০৮ 
 

�ার েরেলাার- েরেফেলবল রগমেলর �গল �ার েরেলাার-  
 োজাংি, ক �াকশি সা � ে�ং (�  াংল �েংথ ১১০০ সমেপস সবং সর িপের)  

েবোসর কংসরঁ  ৯৮০৯-২:২০০৮ 
 

�ার েরেলাার- েরেফেলবল রগমেলর �গল �ার েরেলাার-  
 োজাংি, ক �াকশি সা � ে�ং (িরমালাংজা �গল েরেলাার)  

েবোসর কংসরঁ  ৯৮০৯-৩:২০০৮ 
 

১৩৮া �রেি ারগ �াপঁয়যার- েরে�ল সা কে�েিশি ফর ঁয়া ার রা�াং েরে�ম েবোসর ংসি ২০০: ২০০৯ 
১৩৯া সযালেমেিয়াম/ েজংক �কাে া �গল শগ  েবোসর কংসরঁ ৯৩৬৪:২০১১ 
১৪০া েবটেমি সা েবটেমিার বাংাারর   �পেভং ��া েবটেমির েবোসর ংসি ১২৫৯১:২০০৯ 
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েবটেমি সা েবটেমিার বাংাারর   ��ম ঁয়াকড ফর ��েরফাংং কযা ায়েিক েবটেমিার 
ংমালশির 

েবোসর ংসি ১৩৮০৮:২০০৯ 

১৪১া েররােমক  াংলর েবোসর কংসরঁ ১৩০০৬:২০১৫ 
� � াংল- ১২ 
১৪২া পপেলি �ফেেকর েবোসর ৩২:২০১১ (৩য় েরেভশি) 
১৪৩া ক ি েরিংং ��ার েবোসর ৩৩:১৯৮৯ (েরেভ-১)েরড়যাফাম ডা ঁ০৫ 
১৪৪া � � াংলর  � �র ফর কালার ফা�েির পা ড ং ১১: কালার ফা�েির ট ে�েমং  েবোসর কংসরঁ ১০৫-ং ১১:২০০৪ 
১৪৫া ক ি কযািভার েবোসর ৩১৯:২০০৫ (৩য় েরেভশি) 
১৪৬া কমেেলা �থ েবোসর ১১২৫:২০০৫ (১ম েরেভশি) 
১৪৭া পেলেয়�ার ��া রাই ডং (মােকড  ভযারাংইজ) েবোসর ১১৪৮:২০১১ (২য় েরেভশি) 
১৪৮া পেলেয়�ার ��া সযইং েবোসর ১১৭৫:২০১১ (২য় েরেভশি) 
১৪৯া রাবার নযা  �া েমশি �বে�ং ড়ব � � াংল কিোকশি ফর �জিােরল ংিজ েবোসর ১১৯৯:২০০৫ (১ম েরেভশি) 
১৫০া রাবার কিেভয়র সা ংেলেভ র �বে�ং ড়ব �াং কিোকশি  

(পা ড-১, ফর �জিােরল ংিজ) 
েবোসর ১২০০(পা ড-১):২০০৫ 
(১ম েরেভশি) 

১৫১া ংাােেয়াল েরিংং ��ার �মা �হালেল ড়র পা ডেল �ম েরে�ইক ফাংবারর েবোসর ১২২১:২০১১ (৩য় েরেভশি) 
১৫২া �রেি ারগ  াঁেয়লর/ �াপেকির েবোসর ১২৬১:২০১৬ (েরেভশি-১) 
১৫৩া � � াংলর   কালার ফা�েির �রইংর   ��েরেফেকশি েবোসর ১৭৫৮:২০০৬ 
ংেলে�কযাল- ২৮ 
১৫৪া  াংে�ি েফূােমস ূা�র ফর �াােমে�ক সা েরেমলার �জিােরল লাংইং পারপােরর   

পারফরেম  েরেকায়যারেমসর 
েবোসর ১৭:২০০৬ (৩য় েরেভশি) 

১৫৫া েরেলং �রােজর েবোসর ১১৬:২০০৬ (২য় েরেভশি) 
১৫৬া েলা-সেরা �া ডার �া ােরজ    

পা ড ১: �জিােরল েরেকায়যারেমসর সা �মথার ড়ব � � 
পা ড ২: াাংেমিশির ড়ব �া ােরজ সা াাংেমিশি সা মােকডং ড়ব  ােম ডিালর  
পা ড ৩: াাংেমিশির ড়ব �া ােরজ ফর �হেভ কমােশ ডয়াল েভেহকযালর 

 
েবোসর ২০৬ (পা ড-১):২০০২ (২য় েরেভশি)  
েবোসর ২০৬ (পা ড-২):২০০২ (২য় েরেভশি)  
েবোসর ২০৬ (পা ড-৩):২০০২(২য় েরেভশি) 

১৫৭া পারফরেম  সা ক �াকরি ড়ব ংেলকে�ক রাাডেলইং ফযা  সা �রগেল রর (েরেলং সা 
�াকেহা ফযা , �াাা�াল ফযা  সা � েবল/�কেবি ফযা  িংথ ংি-েব� �রগেল রর)  

েবোসর ৮১৮:১৯৯৮ (১ম েরেভশি)  
ড়যােমােমস ১:২০০৬ 

১৫৮া ং ুেলে া নযাে�বল কা ডর   
পা ড ১: �জিােরল েরেকায়যারেমসর 
পা ড ২: েরেকায়যারেমসর ফর রাবার ং ুেলে া নযাে�বল কা ডর 
পা ড ৩: েরেকায়যারেমসর ফর েপেভের ং ুেলে া নযাে�বল কা ডর 
 
পা ড ৪: �নে�বল কা ডর ং ুেলে া িংথ ভােি ডশা �ার ফাংবার 
পা ড ৫: েপেভের ং ুেলে া স�ে িেরবল লগার 
পা ড ৬: �মথার ড়ব � � 

 
েবোসর ৮৯৯ (পা ড-১):২০০০ (১ম েরেভশি)  
েবোসর ৮৯৯ (পা ড-২):২০০১ (১ম েরেভশি)  
েবোসর ৮৯৯ (পা ড-৩):২০০১ (১ম েরেভশি)  
ড়যােমােমস ১:২০০৯ 
েবোসর ৮৯৯ (পা ড-৪):২০০১ (১ম েরেভশি)  
েবোসর ৮৯৯ (পা ড-৫):২০০১ (১ম েরেভশি)  
েবোসর ৮৯৯ (পা ড-৬):২০০১ (১ম েরেভশি)  

১৫৯া েপেভের ং ুেলে া কযাবলর (িি-করমার ডা) ফর ংেলকে�ক পাঁয়ার সা লাংইং েবোসর ৯০০:২০১০ (২য় েরেভশি) 
১৬০া ঁয়যাংোং ঁয়যারর   

পা ড ১: সিােমলা রািা কপার ঁয়যাংোং ঁয়যারর 
পা ড ২: সিােমলা �রক�াংগলার কপার ঁয়যাংোং ঁয়যারর 
পা ড ৩: সিােমলা রািা ড়যালেমেিয়াম ঁয়যাংোং ঁয়যারর 
পা ড ৪: সিােমলা �রক�াংগলার ড়যালেমেিয়াম ঁয়যাংোং ঁয়যারর 
পা ড ৫: � � �মথার 

 
েবোসর ১০৩৪ (পা ড-১):২০০৬ (১ম েরেভশি) 
েবোসর ১০৩৪ (পা ড-২):২০০৬   (১ম েরেভশি)  
েবোসর ১০৩৪ (পা ড-৩):২০০৬ (১ম েরেভশি) 
েবোসর ১০৩৪ (পা ড-৪):২০০৬ (১ম েরেভশি)  
েবোসর ১০৩৪ (পা ড-৫):২০০৬ (১ম েরেভশি) 

১৬১া �বয়ার ড়যালেমেিয়াম সা ড়যালেমেিয়াম ড়যালয় কাাারর ফর ঁভারেহা পাঁয়ার �া েমশি   
ড়যালেমেিয়াম কাাারর ে�ল ের-ংিেফারর ডা (সেরসরকর) ফর ঁভারেহা পাঁয়ার �া েমশি 

েবোসর ১০৩৬:২০০৬ 
 
েবোসর ১০৩৭:২০০৩ (১ম েরেভশি) 
 

১৬২া ে�-�ফজ ংিাাকশি ম রর েবোসর ১১৩৯:১৯৮৬ (ড়যােমােমস ১:২০০৬) 
১৬৩া ংেল�েিক  াংপ ফযাি �রগেল রর েবোসর ১৩২৩:১৯৯১ (ড়যােমােমস ১:২০০৬) 
১৬৪া কা  কি  সংচ (�মংি সংচ) েবোসর ১৩৯৫:১৯৯৩ (েরসাফাম ড: ২০০৫) 
১৬৫া �পারেরেলি ং ুেল র ফর ঁভারেহা পাঁয়ার লাংির িংথ স িেমিাল �ভাে�জ কপ ট সা 

ংি�োং ১০০০ �ভা�  
েবোসর ১৫৪৩:২০০৬ (১ম েরেভশি) 

১৬৬া �রলফ �ালাে�া ূা�র ফর �জিােরল লাংইং রােভ ডেরর পারফরেম  েরেকায়ারেমসর েবোসর ১৭৩৪:২০০৩ 
১৬৭া সিােজড ংেফেরেয়ে  �রইং ফর �রে-�ালাে�া ূা�স সযাা মোিলার  াংপ কম�াা 

�নারেরস ূা�র 
েবোসর ১৭৬১:২০১৩ (১ম েরেভশি) 

১৬৮া াাবল-কযাপা  েরােরস ূা�র - পারফরেম  ��েরেফেকশির েবোসর কংংের ৬০০৮১:২০০৬ 
১৬৯া �াংমাের �া ােরজ    
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পা ড ১: �জিােরল 
পা ড ২: েফেজকযাল সা ংেলকে�কযাল ��েরেফেকশির 
পা ড ৩: ঁয়াচ �া ােরজ 
পা ড ৪:  �রংফই ড়ব েলেথয়াম �া ােরজ 
পা ড ৫: �রংফই ড়ব �া ােরজ িংথ ড়যাায়ার ংেলকে�ালাং  

েবোসর কংংের ৬০০৮৬ (পা ড-১):২০০৫ 
েবোসর কংংের ৬০০৮৬ (পা ড-২):২০০৫ 
েবোসর কংংের ৬০০৮৬ (পা ড-৩):২০০৫ 
েবোসর কংংের ৬০০৮৬ (পা ড-৪):২০০৫ 
েবোসর কংংের ৬০০৮৬ (পা ড-৫):২০০৫ 

১৭০া ংেলকে�ক কয়রণর ফর হািজেহা� ড়র েরেমলার ংিজ   �মথার ফর �মজােরং পারফরেম   েবোসর কংংের ৬০৩১১:২০১৮ 
১৭১া ং ুেল রর ফর ঁভারেহা লাংির িংথ স িেমিাল �ভাে�জ ড়যাবাভ ১০০০ �ভা�   পা ড ১: 

েররােমক ড়র �ার ং ুেল র ংিেি র ফর সের েরে�মর - �ােফেিশির, � � �মথার সা 
ড়যাকেরসযা  াাংে েরয়া 
পা ড ২: ং ুেল র েেংর সা ং ুেল র �র র ফর সের েরে�মর - �ােফেিশির, � � �মথার 
সা ড়যাকেরসযা  াাংে েরয়া 

 
েবোসর কংংের ৬০৩৮৩-১:২০০৬ 
 
েবোসর কংংের ৬০৩৮৩-২:২০০৬ 

১৭২া পাঁয়ার কযাবলর িংথ স��েুাা ং ুেলশি সা �দয়ার সে�রেরজ ফর �রে া �ভাে�েজর �ম 
১ �কেভ কপ ট ৩০ �কেভ   
পা ড ১: কযাবলর ফর �রে া �ভাে�েজর ড়ব ১ �কেভ সা ৩ �কেভ 
পা ড ২: কযাবলর ফর �রে া �ভাে�েজর �ম ৬ �কেভ কপ ট ৩০ �কেভ 
পা ড ৪: � � েরেকায়ারেমসর ড়ি সে�রেরজ ফর কযাবলর িংথ �রে া �ভাে�েজর �ম ৬ 
�কেভ কপ ট ৩০ �কেভ  

 
 
েবোসর কংংের ৬০৫০২ (পা ড-১):২০১৮ 
েবোসর কংংের ৬০৫০২ (পা ড-২):২০১৮ 
েবোসর কংংের ৬০৫০২ (পা ড-৪):২০১৮ 

১৭৩া সংেচর ফর হািজেহা� সা েরেমলার েফ�া ংেলকে�কযাল ং  েলশির    
পা ড ১: �জিােরল েরেকায়যারেমসর 

েবোসর কংংের ৬০৬৬৯-১:২০১৮ 

১৭৪া �াগর সা রেক -কি েল র ফর হািজেহা� সা েরেমলার পারপােজজ   
পা ড ১: �জিােরল েরেকায়ারেমসর 
পা ড ২-১: পাই ডালার েরেকায়ারেমসস ফর েফিজা �াগর 
পা ড ২-২: পাই ডালার েরেকায়ারেমসর ফর রেক -কি েল র ফর ড়যা�ােয়ে র 
পা ড ২-৩: পাই ডালার েরেকায়ারেমসস ফর সংচা রেক -কি েল র িংদাি  ংসারলক ফর 
েফ�া ং  েলশির 
পা ড ২-৪: পাই ডালার েরেকায়ারেমসর ফর �াগর সা রেক -কি েল র ফর সরংসলেভ 
পা ড ২-৫: পাই ডালার েরেকায়ারেমসর ফর কযাাাসরর 
পা ড ২-৬: পাই ডালার েরেকায়ারেমসর ফর সংচা রেক -কি েল র িংথ ংসারলক ফর েফ�া 
ংেলকে�কযাল ং  েলশির 
পা ড ২-৭: পাই ডালার েরেকায়ারেমসর ফর কা ড স�ে িশি �র র 

 
েবোসর কংংের ৬০৮৮৪-১:২০১৬ 
েবোসর কংংের ৬০৮৮৪-২-১:২০১৬ েবোসর কংংের 
৬০৮৮৪-২-২:২০১৬ 
 
েবোসর কংংের ৬০৮৮৪-২-৩:২০১৬ 
 
েবোসর কংংের ৬০৮৮৪-২-৪:২০১৬ 
 
েবোসর কংংের ৬০৮৮৪-২-৫:২০১৬ েবোসর কংংের 
৬০৮৮৪-২-৬:২০১৬ 
 
েবোসর কংংের ৬০৮৮৪-২-৭:২০১৬ 

১৭৫া �ালা� ফর ইি লার ফলেরােরস ূা�র - পারফরেম  েরেকায়যারেমসর েবোসর কংংের ৬০৯২১:২০০৫ 
১৭৬া ংেল�েিক �ালা� ফর ইি লার �নােরােরস ূা�র পারফরেম  েরেকায়ারেমস েবোসর কংংের ৬০৯২৯:২০০৫ 
১৭৭া ংেলকে�েরই েম ােরং ংাংপেমস (স.ের.)  পাই ডালার েরেকায়যারেমসর   পা ড ১১: 

ংেলে�ােমকােিকযাল েম ারর ফর ড়যাকইভ সিােজড (�ােরর ০.৫, ১ সা ২)  
েবোসর কংংের ৬২০৫৩-১১:২০১৩ 

১৭৮া রােকড  �েকার ফর হািজেহা� সা েরেমলার ং  েলশির েবোসর কংংের ৬০৮৯৮-১:২০১৬ 
১৭৯া ংেলে�েরই েম ােরং- �প�াস েরে�ম েবোসর কংংের ৬২০৫৫-৩১:২০১৭ 
১৮০া ংেলকে�েরই েম ােরং ংােয়পেমস (সের) ─ পাই ডালার েরেকায়ারেমসর পা ড ২১: র�াইক 

েম ারস ফর সোভ সিােজড (�ার ১ সযাা �ার ২)  
েবোসর কংংের ৬২০৫৩-২১:২০১৩ 

১৮১া �রে-�ালাে�া সলংো ূা�র ফর �জিােরল লাংইং রােভ ডেরর িংথ রা�াং �ভাে�জ>৫০V 
─ পারফেম ড  েরেকায়ারেমসর 

েবোসর কংংের ৬২৬১২:২০১৫ 
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List of Imported 55 Products brought under mandatory 
certification before Customs clearance 

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

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

2 Fruit Cordial BDS 508:2006 (2nd Revision) 
3 Biscuit BDS 383:2001 (2nd Revision) 
4 Sauce (Fruit & Vegetable) BDS 512:2007 (1st Revision) 
5 Lozenges BDS 490:2014 (3rd Revision) 
6 Tomato Ketchup BDS 530:2002 (2nd Revision) 
7 Jams (Fruit Preserves) Jelly and Marnakade BDS CAC: 296:2014 
8 Carbonated Beverages BDS 1123:2013 (3rd Revision) 
9 Infant Formula and Formulas for Special Medical purposes 

intended for Infants 
BDS CAC-72: 2008 

10 Fortified Soybean Oil BDS 1769:2014 (1st Revision) 
11 Soft Drink Powder BDS 1586:2007 (1st Revision) 
12 Sugar  BDS CAC 212:2006 
13 Instant Noodles BDS 1552:2015 (2nd Revision) 
14 Fruit or vegetable Juice BDS 513:2013 (3rd  Revision) 
15 Edible Sun Flower Oil BDS 1773: 2016 (1st Revision) 
16 Chips/Crackers BDS 1556:2017 (1st Revision) 
17 Toffees BDS 1000:2001 (1st Revision) 
18 Honey BDS CAC 12:2007 
19 Processed Cereal based Foods for Infants and young children BDS CAC 074: 2007 
20 Dextrose monohydrate. BDS CAC 8:2007 
21 Liquid Glucose (Glucose syrup) BDS CAC 9:2006 
22 Mosquito coil BDS 1089 :2007 (2nd Revision) 
23 Black tea definetion and basic requiremetnts 

 
BDS ISO 3720:2008 

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

24 Coconut Oil BDS 99:2007 (2st Revision) 
25 Skin Creams BDS 1382: 2015 (2st Revision) 
26 Tooth Paste BDS 1216: 2012 (2st Revision) 
27 Skin Powder BDS 1337:2015 (1st Revision) 
28 Shampoo surfactant  based BDS 1269: 2014 (2nd  Revision) 
29 Lipstick BDS 1424:1993, Amend 1,2 :2006 
30 Toilet Soap BDS 13:2006, (3rd  Revision) 

Amend 1: 2008 
31 After Shave Lotion BDS 1524:2006 (1st Revision) 
32 Ceramic Tableware BDS 485:2000 (2nd  Revision)  

Amend 1,2,3:2006 
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33 H a i r  o i l  BDS 1339:1991 Amend 1:2006 
34 Writing and Printing Papers BDS 405:2012 (2nd  Revision) 
35 Newsprint BDS 845:2012 (2nd Revision) 

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

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

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

38 Polyester Blend Suiting BDS 1175:2011 (2nd  Revision) 
39 Polyester Blend Shirting (Market Varieties)  BDS 1148:2011(2nd  Revision) 

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

40 
 
 
 
 
 

Primary Batteries: 
   a) Part-1 General BDS IEC 60086 (Part-1):2005 
   b) Part-2 Physical and Electrical Specification BDS IEC 60086 (Part-2):2005 
   c) Part-3 Watch Battery BDS IEC 60086 (Part-3):2005 
   d) Part -4 Safety of Lithium batteries BDS IEC 60086 (Part-4):2005 
   e) Part-5 Safety of Batteries with Aqueous Electrolyte  BDS IEC 60086 (Part-5):2005 

41 Performance & Construction of Electric circulating Fans & 
Regulators (Ceiling & Deck head fans, pedestal fans & table/cabin 
fans with in-built  regulators) 

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

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

BDS  IEC 60669-1:2007     

43 Double- capped Fluorescent Lamps performance Requirements BDS IEC 60081 :2006 
44 Ballast for Fluorescent  Lamps Performance Requirements  BDS IEC 60921:2005 
45 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes–  

Part1:General requirements 
 

Part 2-1: Particular requirements for fused plugs  
 

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

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

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

Part 2-5: Particular requirements for adaptors 
 

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

Part 2-7: Particular requirements for cord extension se 

 
 
BDS IEC 60884 (Part 1):2016 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-1):2016 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-2):2016 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-3):2016 
 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-4):2016 
 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-5):2016 
 

BDS IEC 60884 (Part 2-6):2016 
 

 
BDS IEC 60884 (Part 2-7):2016 
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46 Electronic Type Fan Regulators BDS 1323:1991, Amend 1: 2006 
47 Self-Ballasted Lamps for General Lighting Services- Performance 

Requirements  
BDS 1734:2003  

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

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

vehicles  
 

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

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

49 Safety razor blades BDS 219:2002 
50 Portable fire extinguisher BDS 825:1991 (1st  Revision) 

Reaffirmed 2007 
51 Sanitary ware appliances BDS 1162:2014 (3rd Revision) 
52 G P Sheet (with  Corrugation) BDS 1122:1987 Reaffirmed 2007 
53 Ceramic Tiles- definitions, Classifications characteristics & 

marking 
BDS ISO 13006: 2015 

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

BDS EN 197-1:2003 
Reaffirmed 2010 

------------ 
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ফরম-১ 

[�েবধাি ৯ (১) ���] 
�যাাাা ড েচচ �বহােরর িেউেঅ লাংেরে র জ� কেবদি 

�াপক 
মহা-পেরচালক  
বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি 
১১৬/ক, �তজগাঁ েশ� সলাকা 
ঢাকা-১২০৮া 
 
১া কেম/ কমরা (�ে� বা �েত�ােির পণ ড িাম)................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................
. 
িকািায় �বরারত রেহয়ােছ সবং কেম/কমরা েি�বেণ ডত বাংলােদশ �যাাাা ড সর রেহত রাম� পণ ড ��/ �োয়ার �রে� ‘�যাাাা ড েচচ’ �বহার কেরবার 
জ� বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি ড়াােদশ, কংি-২০১৮ (২০১৮ রােলর ৬৭ িং কংি) ড়াোয়গ সকই লাংের  �দােির জ� কেবদি 
কেরেতেছ : 
 

ক)     *��                                                                                 রংে�� বাংলােদশ �যাাাা ড  
         �কার                                                                                        ি�র (রসহ) :  
         ককার 
         ��া 
 
খ)    *��ণগ বা ��ােদ                                                                          লাংের  িং ঁ �ময়াদ  
        �কার                                                                                         (�েোজয হংেল) :  
        ককার 
        ��া 
 
গ)     *�োয়া 
২া  কারখািার িাম ঁ িকািা (েেদ ১ হংেত েভ� হয়) :  
................................................................................................................................................ 
৩া  িেেেখত ��ােদ/ �োয়ার জ� িৎপাদেির পেরমাণ ঁ র�ািগর পেরমাণ সবং কমার/ কমােদর রেব ডামম  ািমেত িহার সূ:  

বৎরর িৎপাদি ংিেি  সূ 
ক) েবগত বৎরর 
....................  হংেত ............................. 
 
খ) চলেত বৎরর    
.........................হংেত  ......................... 

   

বৎরর র�ািগ ংিেি  সূ 
ক) েবগত বৎরর 
....................  হংেত ............................. 
 
খ) চলেত বৎরর   
............................ হংেত  ..................... 

   

  *সকই কেবদি পে� (ক), (খ) ঁ (গ) স ড় ভ ড� কংে ম েতিইর মো মা� সকইর জ� কেবদি করা োংেবা ড়পর  ংই কাইয়া েদেত হংেবা   
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(প�া িং-২) 
 
৪া রংে�� বাংলােদশ �যাাাা ড (রসহ) সর রেহত িেেেখত �� �োয়ার রাম�  েিে�ত কেরবার িেউেঅ-  
কেম/কমরা কেবদিপে�র রেহত রংল� েববরণ-স বেণ ডত পেরদশ ডি ঁ � ে�ং সর তফেরল �বহার কেরেতেছ/�বহার কেরবার ��াব কেরেতেছা েিয়েমত 
�রকা ডরসহ বা ড়াঅপ রকল পেরদশ ডি েববরেণ েব�ােরতভােব �দম ফরেম রাখা হয়/রাখা হেবা 
কেম/কমরা রমেয়-রমেয় কপিার �ারা েবেিেদ ডেশত হংেত পাের সমি িগেতর রেহত রংগেত ররা কেরয়া কমার/কমােদর পেরদশ ডি ঁ � ে�ং  কম ডসচগ 
কংেশক পেরবতডি, রংেশাধি বা পেরবতডেির �েত�েত �দাি কেরেতেছা 
কমার/কমােদর বতডমােি পেরদশ ডি ঁ � ে�ং সর �কাি কম ডসচগ চাল িাং, েক� কমরা ং ইইিশি ক ডক োহা সপােরশ করা হংেব তদাঅপ কম ডসচগ  চাল 
কেরবার �েত�েত �দাি কেরেতেছা 
৫া ং ইইিশি েেদ �কাি �াথেমক পেরদশ ডি বা তদ  কেরেত চােহ তেব কেম/ কমরা ং ইইিশিেক কমােদর রাামত রকল যে�য� সেোগ-সেবধা 
�দাি কেরেত র�ত কেছ সবং কেম/ কমরা ং ইইিশি েখি ঁ �েংভােব কেরেত বেলেব �রংভােব  � ে�ং সর চাজডরহ িপের ি� পেরদশ ডি বা তদে র 
রকল �য়ভার পেরেশাধ কেরেত র�ত কেছা 
৬া লাংের  �দম হংেল িহা েতেদি �বহারেো� থােকবার রময়কাল পে ড  কেম/কমরা সত�ারা লাংেরে র রকল শতড সবং িপেরি� ড়াােদেশ 
েিেদ ডেশত �েবেধমালা মােিয়া চেলবার �েত�েত �দাি কেরেতেছা েেদ লাংের  েবলে�ত বা বােতল হংয়া োয়, তাহা হংেল কেম/কমরা সং �েত�েতঁ �দাি 
কেরেতেছ �ে, লাংের  সর কঁতাধগি �ে �কাি �ে�র িপর �যাাাা ডর েচচ �বহার ড়েবলে� ব� করা হংেব সবং রংে�� রকল েব াপি রাম�গ �তযাহার 
করা হংেব সবং িপেরি� �েবেধমালার েবধািরসহ ড়াররেণর জ� �েয়াজিগয় ড়�া� �ব�া �হণ করা হংেবা  
 
তােরখ : 
�ারর : 
কেবদিকারগর িাম : 
েপতার িাম : 
পদ িাম  : 
রােকি : 
থািা: 
েজলা:   
� েলেফাি ি�র (েেদ থােক): 
 
 
 
                                                                                                                     সর পের  
                                                                                                                 (�েতেিেধর িাম)  
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তফেরল-১০ 
ফরম-ক 

 

�মাড়কজাতকারগর েিব�েির জ� কেবদি 
[েবেধ ৩২ ���] 

বরাবর 
পেরচালক (�মে�ালজগ) 
বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি (েবসরইকং) 
১১৬-ক, �তজগাঁ েশ� সলাকা 
ঢাকা-১২০৮া 
 

১া কেম/কমরা (�েত�ােির পণ ড িাম) 
............................................................................................................................................................................ 
..........................................................িকািায় �বরায়রত কেছা ‘‘ঁজি ঁ পেরমাপ মািদা কংি, ২০১৮’’ সর �রকশি ৫৬ স 
�দম রমতাবেল ররকার ক ডক জারগকত বাংলােদশ �যাাাা ড ঁজি সবং পেরমাপ (প� রাম�গ �মাড়কজাতকরণ) েবেধমালা, ২০০৭ ড়াোয়গ 
পে�র �মাড়কজাতকরেণর িেউেঅ কেম �মাড়কজাতকারগ েহরােব েিব�েির/েিব�ি িবায়েির জ� কেবদি কেরেতেছ : 
 

ক) কেবদিকারগর িাম:   
খ) িকািা:  �াম/মহো       : 
   রা�া/�ক/�রার : 
   থািা             : 
   াাকঘর          : 
   �জলা            : 
   �পা�েকাা     : 
গ) � েলেফাি ি�র (েেদ থােক):   
ঘ) �মাবাংল ি�র:   
ঙ) জাতগয় পেরচয়প� ি�র:   
চ) ইকংসি ি�র:   
ছ) ��া লাংের  ি�র:   
জ) কেবদিকারগ �েত�াি ক ডক সক বা সকােধক প� 

�মাড়কজাত করার �ােির পণ ড িকািা: 
  

ে) কেবদিকারগ �েত�াি ক ডক �মাড়কজাতকত পে�র িামঃ   
ঞ) �মাড়েক ধারণকত প�রাম�গর ঁজি, পেরমাপ ঁ রং�ার 

েববরণ: 
  

 ) �মাড়কজাতকারগ �েত�ােির িাম ঁ িকািা:   
 

২া কমার/কমােদর ড়াুেল েিব�ি �দাি করা হংেল িহা �াে�র রময়কাল হংেত কেম/কমরা েিব�েির রকল শতড সতদরংাা  বাংলােদশ 
�যাাাা ড ঁজি সবং পেরমাপ (প� রাম�গ �মাড়কজাতকরণ) েবেধমালা, ২০০৭ মােিয়া চেলবা 
তােরখ:  

�ারর 
সর পের 

(কেবদিকারগ �েত�ােির িাম) 
 

 
েবঃ �ঃ-কেবদিপে�র রােথ �মাড়েকর ৫ই িমিা রংয� কেরেত হংেব, োহােত েি�বেণ ডত ত� থােকেত হংেব, েথা:- 
১া  �মাড়কজাত পে�র রাধারণ বা ��ণগগত িাম:  
২া  পে�র িৎপাদি ঁ �মাড়কজাতকরেণর তােরখ  (�েোজয �রে�):  
৩া  পে�র �ময়াদ িম�েণর তােরখ:  
৪া  �মাড়কজাত পে�র  চরা সূ (�েোজয �রে�):  
৫া �মাড়কজাত পে�র ককেত ঁ �কেতর েববরণ (তেব �ে �রে� �মাড়কজাত পে�র সেককইর ককেত ঁ �কেত েভ� েভ� �রেরে�   

�েতইর ককেত ঁ �কেত): 


	      ক) কটন, উলেন, সিল্ক, নিটেড
	(ঙ) প্রেসার এন্ড ফোর্স স্ট্যান্ডার্ডস
	BDS IEC 60884 (Part 1):2016
	BDS IEC 60884 (Part 2-1):2016
	BDS IEC 60884 (Part 2-2):2016
	BDS IEC 60884 (Part 2-3):2016
	BDS IEC 60884 (Part 2-4):2016
	BDS IEC 60884 (Part 2-5):2016
	BDS IEC 60884 (Part 2-6):2016
	প্রাপক
	মহা-পরিচালক
	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন
	১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা
	ঢাকা-১২০৮।
	ক)     *দ্রব্য                                                                                 সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড
	প্রকার                                                                                        নম্বর (সমূহ) :
	আকার
	গ্রেড
	খ)    *শ্রেণী বা দ্রব্যাদি                                                                          লাইসেন্স নং ও মেয়াদ
	প্রকার                                                                                         (প্রযোজ্য হইলে) :
	আকার
	গ্রেড
	গ)     *প্রক্রিয়া
	তফসিল-১০
	ফরম-ক
	মোড়কজাতকারীর নিবন্ধনের জন্য আবেদন
	[বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য]
	বরাবর
	পরিচালক (মেট্রোলজী)
	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)
	১১৬-ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা
	ঢাকা-১২০৮।
	১। আমি/আমরা (প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নাম)
	............................................................................................................................................................................
	..........................................................ঠিকানায় ব্যবসায়রত আছি। ‘‘ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন, ২০১৮’’ এর সেকশন ৫৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক জারীকৃত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনু...

	স্বাক্ষর
	এর পক্ষে
	(আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম)
	৪।  মোড়কজাত পণ্যের খুচরা মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
	৫। মোড়কজাত পণ্যের আকৃতি ও প্রকৃতির বিবরণ (তবে যে ক্ষেত্রে মোড়কজাত পণ্যের একেকটির আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেক্ষেত্রে
	প্রতিটির আকৃতি ও প্রকৃতি):

