
 

 
আমদািন নীিত আেদশ 3132-35 aনুযায়ী 
বাধয্তামূলক 8৯ িট পেণয্র তািলকা 

 

কর্ম পেণয্র নাম বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
2। বাটার িবিডeস িসeিস e-2:3113
3। িলকুiড গ্লুেকাজ িবিডeস িসeিস ৯:3117
4। হািন িবিডeস িসeিস 23:3118
5। iনফয্ান্ট ফমু র্লা eন্ড ফরমুলাস 

ফর েস্পশাল েমিডেকল 
পারপােসস iনটয্ােন্ডড ফর 
iনফয্ান্টস 

িবিডeস িসeিস 83:3119
 

6। েসসড িসিরয়াল েবজড ফুড 
ফর iনফয্ান্টস eন্ড iয়াং 
িচে ন 

িবিডeস িসeিস 85:3118

7। চকেলট িবিডeস িসeিস 98:3119
8। িরফাiন্ড সুগার িবিডeস 249:3117 (3য় িরিভশন), 

eয্ােমন্ড-2:3119 
9। ফেলাআপ ফমু র্লা িবিডeস িসeিস 267:3119, eয্ােমন্ড-

2:311৯ 
৯। িমল্ক পাuডারস্ eন্ড িকর্ম 

পাuডারস্ 
i) িকর্ম পাuডার 
ii) েহাল িমল্ক পাuডার 
iii) পাট র্িল িস্কম িমল্ক পাuডার 
iv) িস্কমড িমল্ক পাuডার 

িবিডeস িসeিস 318:3119
(eয্ােমন্ডেমন্ড-2:311৯) 

21। সুগার িবিডeস িসeিস 323:3117
22। জয্ামস, েজিলস eন্ড 

মারমােলডস 
িবিডeস িসeিস 3৯7:3125

23। িবস্কুটস িবিডeস 494:3112 (3য় িরিভশন)
24। লেজেন্সস িবিডeস 5৯1:3125 (4য় িরিভশন)
25। সস্ ( টস aর েভিজেটবলস) িবিডeস 623:3128 (3য় িরিভশন)
26। টস eন্ড েভিজেটবলস জুেসস িবিডeস 624:3124 (4য় িরিভশন)
27। টেমেটা েপস্ট িবিডeস 628:3126 (4য় িরিভশন)
28। ফােম র্েন্টড িভেনগার িবিডeস 634:3126 (3য় িরিভশন)
29। টেমেটা েকচাপ িবিডeস 641:3113 (3য় িরিভশন)
2৯। (ক) সলুয্বল কিফ পাuডার 

 
(খ) েরােস্টড eন্ড গর্াuন্ড কিফ 
(গ) েরােস্টড কিফ িচেকাির 
পাuডার 

িবিডeস 874:3127 (3য় িরিভশন), 
eেমন্ড-2:3131 
িবিডeস 916:3127 (2ম িরিভশন) 
িবিডeস 917:3127 (2ম িরিভশন) 

31। টিফস িবিডeস 2111:3112 (2ম িরিভশন)
32। কােব র্ােনেটড েবভােরেজস িবিডeস 2234:3124 (4য় িরিভশন)
33। নয্াচারাল িমনােরল oয়াটার িবিডeস 2525:3132 (3য় িরিভশন)
34। চুiংগাম, বলগাম eবং 

বাবলগাম 
িবিডeস 25৯9:3123 (2ম িরিভশন)

35। iনস্টয্ান্ট নুডলস্ িবিডeস 2663:3126 (2ম িরিভশন)
36। িচপস/েকর্কারস িবিডeস 2667:328 (2ম িরিভশন), 

eয্ােমন্ড: 312৯ 
37। সফট ি ংকস পাuডার িবিডeস 2697:3118 (2ম িরিভশন)
38। ফিট র্ফাiড সয়ািবল aেয়ল িবিডeস 287৯:3125, eেমন্ড-2:3132
39। ফিট র্ফাiড eিডবল পাম aেয়ল িবিডeস 2881:3125, eেমন্ড-2:3132
3৯। ফিট র্ফাiড eিডবল 

সানফ্লাoয়ার aেয়ল 
িবিডeস 2884:3127 (2ম িরিভশন)

41। ফিট র্ফাiড পাম aিলন িবিডeস 2885:3117, eেমন্ড-2:3132
42। িসনেথিটক িভেনগার িবিডeস 29৯7:3126
43। েভাজয্েতল aনয্ানয্ 

(েকােকানাট aেয়ল, মাস্টাড র্ 
aেয়ল, aিলভ aেয়ল বয্তীত) 

েভাজয্েতেল িভটািমন ‘e’ সমৃদ্ধকরণ
আiন, 3124 aনুযায়ী িভটািমন ‘e’ 
পরীক্ষণ 

কর্ম পেণয্র নাম বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
44। মসকুiেটা কেয়ল িবিডeস 219৯:3129 (4য় িরিভশন)
45। টয়েলট েসাপ িবিডeস 24:3132 (5থ র্ িরিভশন)
46। েকােকানাট aেয়ল িবিডeস ৯৯:3118 (3য় িরিভশন)
47। েপিন্সলস িবিডeস 441:2৯৯4 (2ম িরিভশন), 

eয্ােমন্ড-2: 3117 
48। iন্টান র্াল কমব্াশন iিঞ্জন

কর্য্াংেকস aেয়ল (িডেজল eন্ড 
গয্ােসািলন) 

িবিডeস 454:3123 (2ম িরিভশন)

49। রাiিটং eন্ড ি িন্টং েপপারস িবিডeস 516: 3123 (3য় িরিভশন)
4৯। িসরািমক ৈতজসপ িবিডeস 596:3111 (3য় িরিভশন), 

eয্ােমন্ড 2, 3, 4:3117 
51। টুথেপস্ট িবিডeস 2327:3123 (3য় িরিভশন)
52। শয্াম্পু, সারফয্াকেটন্ট েবজড িবিডeস 237৯:3132 (4য় িরিভশন)
53। িস্কন পাuডারস িবিডeস 2448:3126 (2ম িরিভশন)
54। েহয়ার aেয়লস িবিডeস 244৯:3129 (2ম িরিভশন)
55। িস্কন িকর্মস িবিডeস 2493:312৯ (4য় িরিভশন)
56। বলপেয়ন্ট েপনস িবিডeস 2495:3113 (2ম িরিভশন)
57। িলপিস্টক িবিডeস 2535:2৯৯4, eয্ােমন্ড

2,3:3117 
58। আফটার েশভ েলাশন িবিডeস 2635:3117 (2ম িরিভশন)
59। েবিব aেয়ল িবিডeস 2877:3115
5৯। টয়েলট েসাপ ফর েবিবস িবিডeস 28৯9:312৯ (2ম িরিভশন)
61। িস্কন পাuডার ফর েবিবস িবিডeস 2955:3122
62। িস্কন িকর্ম eন্ড েলাশন ফর

েবিবস 
িবিডeস 2969:312৯ (2ম িরিভশন)

63। েবিব শয্াম্পু িবিডeস 2995:3125
64। িস্কন েলাশনস িবিডeস 2৯34:312৯ (2ম িরিভশন)
65। পিলেয়স্টার েব্লন্ড সািট র্ং

(মােকর্ট ভয্ারাiিটজ) 
িবিডeস 2259:3122 (3য় িরিভশন)

66। পিলেয়স্টার েব্লন্ড সুয্িটং িবিডeস 2286:3122 (3য় িরিভশন)
67। েসেনটাির নয্াপিকনস িবিডeস 2372:312৯ (3য় িরিভশন)
68। েটক্সটাiলস-কালার ফাস্টেনস

েরিটংস 
িবিডeস 2869:3117

69। পারফরেমন্স eন্ড কন্স াকশন
aব iেলি ক সাকুর্েলিটং ফয্ান্স 
eন্ড েরগুেলটরস (িসিলং eন্ড 
েডকেহড ফয্ান্স, পয্াডাস্টাল 
ফয্ান্স eন্ড েটিবল/েকিবন ফয্ান্স 
uiথ iন-িবল্ড েরগুেলটরস) 

িবিডeস 929:2৯৯9 (2ম িরিভশন), 
eয্ােমন্ড 2:3117 

6৯। ি েফiজ iনডাকশন মটর িবিডeস 224৯:2৯97 eয্ােমন্ড
2:3117 

71। iেলি ক টাiপ ফয্ান
েরগুেলটরস 

িবিডeস 2434:2৯৯2

72। হাuজেহাল্ড েরি জােরটরস
eন্ড ি জারস 

িবিডeস 295৯:3123

73। পারফরেমন্স aব eয়ার
কিন্ডশনারস eন্ড িহট পাম্পস-
eনািজর্ েলেবিলং eন্ড িমিনমাম 
eনািজর্ পারফরেমন্স স্টয্ান্ডাড র্ 
(eমiিপeস) িরেকায়ারেমন্টস 

িবিডeস 2963:3123

74। ডাবল-কয্াপড ফ্লুেরােসন্ট
লয্াম্পস-পারফরেমন্স 
েস্পিসিফেকশন 

িবিডeস আiiিস 71192:3117

75। াiমাির বয্াটািরজ
(ক) পাট র্ 2: েজনােরল 
(খ) পাট র্ 3: িফিজকয্াল eন্ড 
iেলি কয্াল েস্পিসিফেকশনস 
(গ) পাট র্ 4: oয়াচ বয্াটািরজ 
(ঘ) পাট র্ 5: েসiফিট aব 
িলিথয়াম বয্াটািরজ 

 
(ক) িবিডeস আiiিস 71197 পাট র্-
2):3116 
(খ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-
3):3116 
(গ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-
4):3116 



কর্ম পেণয্র নাম বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
(ঙ) পাট র্ 6: েসiফিট aব 
বয্াটািরজ uiথ aয্াকুয়াস 
iেলে ালাiট 

(ঘ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-
5):3116 
(ঙ) িবিডeস আiiিস 71197 (পাট র্-
6):3116 

76। iেলি ক আয়রনস ফর 
হাuজেহাল্ড aর িসিমলার 
iuজ-েমথডস ফর েমজািরং 
পারফরেমন্স 

িবিডeস আiiিস 71422:3129

77। সুiেচস ফর হাuজেহাল্ড eন্ড 
িসিমলার িফক্সড iেলি কয্াল 
iন্সটেলশনস- পাট র্ 2: 
েজনােরল িরেকায়য্ারেমন্টস 

িবিডeস আiiিস 7177৯-2:3129

78। প্লাগস eন্ড সেকট-আuটেলটস 
ফর হাuজেহাল্ড eন্ড িসিমলার 
পারপােজজ 
পাট র্ 2: েজনােরল 
িরেকায়য্ারেমন্টস 
পাট র্ 3-2: পািট র্কুলার 
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর িফuজড 
প্লাগস 
পাট র্ 3-3: পািট র্কুলার 
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর সেকট-
আuটেলটস ফর aয্াপ্লােয়েন্সস 
পাট র্ 3-4: পািট র্কুলার 
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর সুiচড 
সেকট-আuটেলটস uiদাuট 
iন্টারলক ফর িফক্সড 
iন্সটেলশনস 
পাট র্ 3-5: পািট র্কুলার 
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর প্লাগস 
eন্ড সেকট-আuটেলটস ফর 
eসieলিভ 
পাট র্ 3-6: পািট র্কুলার 
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর 
eয্াডাপ্টরস 
পাট র্ 3-7: পািট র্কুলার 
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর সুiচড 
সেকট-আuটেলটস uiথ 
iন্টারলক ফর িফক্সড 
iেলি কয্াল iন্সটেলশনস 
পাট র্ 3-8: পািট র্কুলার 
িরেকায়য্ারেমন্টস ফর কড র্ 
eক্সেটনশন েসটস 

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

79। iেলি কয্াল eেক্সসিরজ-
সািকর্ট ে কারস ফর 
oভারকােরন্ট ে ােটকশন ফর 
হাuজেহাল্ড eন্ড িসিমলার 
iন্সটেলশন্স পাট র্-2: সািকর্ট 
ে কারস ফর eিস aপােরশন 

িবিডeস আiiিস 719৯9-2:3127

7৯। বয্ালাস্ট ফর িটuবুলার 
ফুেরােসন্ট লয্াম্পস-
পারফরেমন্স িরেকায়য্ারেমন্টস 

িবিডeস আiiিস 71৯32:3116

81। eিস সাপ্লাiড iেল িনক 
বয্ালাস্ট ফর িটuবুলার 
েফ্লােরােসন্ট লয্াম্পস 
পারফরেমন্স িরেকায়য্ারেমন্টস 

িবিডeস আiiিস 71৯3৯:3116

82। iেলি িসিট িমটািরং 
iকুেয়পেমন্ট (eিস)-পািট র্কুলার 
িরেকায়ারেমন্টস পাট র্ 32: 
স্টয্ািটক িমটারস ফর eিক্টভ 
eনািজর্ (ক্লাশ 2 eবং 3) 

িবিডeস আiiিস 73164 (পাট র্-
32):3124 

কর্ম পেণয্র নাম বাংলােদশ স্টয্ান্ডাড র্
83। iেলি িসিট িমটািরং- েপেমন্ট

িসেস্টমস পাট র্ 42: পািট র্কুলার 
িরেকায়ারেমন্টস-স্টয্ািটক 
েপেমন্ট িমটারস ফর eয্াকিটভ 
eনািজর্ (ক্লােশস 2 eবং 3) 

িবিডeস আiiিস 73166-42:3128

84। েসল্ফ বয্ালােস্টড eলiিড
লয্াম্পস ফর েজনােরল লাiিটং 
সািভ র্েসস uiথ সাপ্লাi 
েভােল্টজ >  61 েভাল্ট 
পারফরেমন্স িরেকায়ারেমন্টস 

িবিডeস আiiিস 73723:3126

85। েসফিট েরজর েব্লডস িবিডeস 32৯:3113 (2ম িরিভশন)
86। ে ােটিক্টভ েহলেমটস ফর

স্কুটার eন্ড েমাটর সাiেকল 
রাiডারস 

িবিডeস 2247:2৯97, িরeয্াফাম র্ড
3118 

87। েসেনটাির oয়য্ার eয্াপ্লােয়েন্সস িবিডeস 2273:3125
88। িস্টল ফর িদ ির-iনেফাস র্েমন্ট

aব কনিকর্ট 
(ক) aংশ-2: েপ্লiন বারস 
(খ) aংশ-3: িরবড বারস 

(ক) িবিডeস আieসo 7৯46-
2:3126 
(খ) িবিডeস আieসo 7৯46-
3:3127 

89। গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল
িসমেলম eয্ালুিমিনয়াম eয্ালয় 
গয্াস িসিলন্ডার-িডজাiন, 
ক াকশন eন্ড েটিস্টং 
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল 
oেয়লেডড িস্টল িসিলন্ডারু-
েটস্ট ে সার 71 বার eন্ড 
িবেলা 
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল 
িসমেলস িস্টল গয্াস 
িসিলন্ডারস-িডজাiন, 
কন াকশন eন্ড েটিস্টং-পাট র্ 
2: কুiনেচড eন্ড েটম্পাড র্ িস্টল 
িসিলন্ডার uiথ েটনিসল ে ংথ 
েলস দয্ান 2211 eমিপe 
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল 
িসমেলস িস্টল গয্াস 
িসিলন্ডারস-িডজাiন, 
কন াকশন eন্ড েটিস্টং-পাট র্ 
3: কুiনেচড eন্ড েটম্পাড র্ িস্টল 
িসিলন্ডার uiথ েটনিসল ে ংথ 
েগটার দয্ান aর iকুয়াল 2211 
eমিপe 
গয্াস িসিলন্ডার-িরিফেলবল 
িসমেলস িস্টল গয্াস 
িসিলন্ডারস-িডজাiন, 
কন াকশন eন্ড েটিস্টং-পাট র্ 
4: নরমালাiজড িস্টল 
িসিলন্ডারস 

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

8৯। িসরািমক টাiলস িবিডeস আieসo 24117:3126
 
 
 
 

 


