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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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াে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 
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 
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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 
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 
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�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 
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 
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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 
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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ােমক 
িং 

রারণগ- ৩ 
 

পে�র পরগরণ েফ’র তােলকা  
পদাথ ড পরগরণ িংং  

ংেলকে�কযাল, ংেলক�েি� েবভাগ:   
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 

১৬া �পারেরেলি ং ুেল র (১০০০ �ভা� পে ড ) ১২ ৩০৬০.০০ ০৮ ৬১২০.০০ 
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 
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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 
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 
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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 

      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 
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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 
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 

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 

 

ােমক 
িং 

�র�াল/েবভাগগয় �মে�ালেজ ূাবের েররসহ 
 

ে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 হেত ১c, ১ �র  
৫০/১০০ c হেত ০.৫/১০০c, 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 

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 
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ােমক 
িং 

েববরণ �ভেরেফেকশি েফর ( াকা) 
�েত েপর 

ংাােেয়াল �ভেরেফেকশি 
েফর ( াকা) �েত েপর 

কা�ড র�াদেির 
রময় 

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 

 
 

ােমক িং 

রারণগ- ৪ 
 

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

(ক) মার �যাাাা ডর: 
 

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

কযােলেেশি রময় 
(কম ডেদবর) 

১া মার �যাাাা ডর  
�ার E2/ASTM 1 

১ েমেল�াম হেত ১০ �কেজ 
(২৯ েপর) 

১,৫৫০/- 
 

১৪ েদি 

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

১ েমেল�াম হেত ১০ �কেজ 
 

১,৫৫০/- ১৪ েদি 

৩া মার �যাাাা ডর  
�ার F1/ASTM 2 

১ েমেল�াম হেত ২০ �কেজ 
(৩০ েপর) 

১,২০০/- ১৪ েদি 

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

১ েমেল�াম হেত ২০ �কেজ 
 

১,২০০/- ১৪ েদি 

৫া মার �যাাাা ডর  
�ার F2/ASTM 3 

১ েমেল�াম হেত ২০ �কেজ 
(৩০ েপর) 

১,১০০/- ১৪ েদি 

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

১ েমেল�াম হেত ২০ �কেজ 
 

১,১০০/- ১৪ েদি 

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

১ েমেল�াম হেত ২০ �কেজ 
(৩০ েপর) 

৯০০/- ১৪ েদি 

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

রমপে ডােয়র 

১ েমেল�াম হেত ২০ �কেজ 
 

৯০০/- ১৪ েদি 

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

রমপে ডােয়র 

১ েমেল�াম হেত ২০ �কেজ 
(৩০ েপর) 

৭৫০/- ১৪ েদি 

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

রমপে ডােয়র 

১ েমেল�াম হেত ২০ �কেজ 
(৩০ েপর) 

৬০০/- ১৪ েদি 
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ােমক িং েে�র িাম ধারণ রমতা েফ ( াকা) 
�েত েপর 

কযােলেেশি রময় 
(কম ডেদবর) 

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

১০,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  রেব ডাা ২১০ �াম/ 
≥ ০.০১ �াম 

১২,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  রেব ডাা ২১০ �াম/ 
≥ ০.০০১ �াম 

১৫,০০০/- ১৪ েদি 

�ােল  রেব ডাা ২১০ �াম/ 
≥ 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 
�কেজ/≥০.০১ �াম 

২১,০০০/- ১৪ েদি 

�াে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 

 
(

ােমক িং 

খ) �ল� সা াাংেমিশি �যাাাা ডর: 
 

েে�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 

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

কযােলেেশি রময় 
(কম ডেদবর) 

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 

 
(

ােমক িং 

গ) � �ােরচার সবং েহিেমোই �যাাাা ডর 
 

েে�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 

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

কযােলেেশি রময় 
(কম ডেদবর) 

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 
 

ােমক িং 

(ঘ) ভেলিম �যাাাা ডর 
 

েে�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 

 

 
(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  
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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 
 
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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