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বা�তামূল ১৮৪ি পে�র তািূলা: 

 
�ম. পে�র নাম বাংূােদশ মান 

কিি ও খা�-৭৮ি 
১। বাটার িবিডএস িসএিস এ-১:২০০২ 
২। লনেড�ড িম� এ� লনেড�ড ি�ম িম� িবিডএস িসএিস এ-৪:২০০২ 
৩। েড�ে�াজ মেনাহাইে�ট িবিডএস িসএিস ৮:২০০৭ 
৪। িূকইড �েলাজ িবিডএস িসএিস ৯:২০০৬ 
৫। হািন িবিডএস িসএিস ১২:২০০৭ 
৬। �াইউড ি-েচ� িবিডএস ১৮:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
৭। মা�াড র অেয়ূ  িবিডএস ২৫:২০১৫, অযােম� ১:২০২০  
৮। লযা� পাইনঅযাপূ িবিডএস িসএিস ৪২:২০০৭ 
৯। ইনফযাা ফম রূ া এ� ফরমূাস ফর ে�শাূ েমিডেলূ পারপােসস 

ইন�াে�ড ফর ইনফযাাস 
িবিডএস িসএিস ৭২:২০০৮ 

১০। �েসসড িসিরয়াূ েবজড ফড ফর ইনফযাাস এ� ইয়াং িচে�ন িবিডএস িসএিস ৭৪:২০০৭ 
১১। চেলােূট িবিডএস িসএিস ৮৭:২০০৮ 
১২। মসকইেটা লেয়ূ িবিডএস ১০৮৯: ২০১৮ (৩য় িরিভশন) 
১৩। িরফাই� সুার িবিডএস ১৩৮:২০০৬ (২য় িরিভশন), অযােম� 

১:২০০৮ 
১৪। ফেূাআপ ফম রূ া িবিডএস িসএিস ১৫৬:২০০৮, অযােম� ১:২০০৯ 
১৫। সিজ (েসেমািূনা) িবিডএস ১৯০:২০১৬ (২য় িরিভশন) 
১৬। িম� পাউডার িবিডএস ৮৬০:২০২০ (২য় িরিভশন) 
১৭। সুার িবিডএস িসএিস ২১২:২০০৬ 
১৮। েপাূি� িফডস িবিডএস ২৩৩:২০১৯ (৩য় িরিভশন) 
১৯। ফােম রোড িম� িবিডএস িসএিস ২৪৩:২০১৫ 
২০। িপেলূড �টস এ� েভিজেটবূস িবিডএস িসএিস ২৬০:২০১৪ 
২১। জযামস, েজিূস এ� মারমােূডস িবিডএস ২৯৬:২০১৪ 
২২। হইট আটা িবিডএস ৩৮০:২০০৭ (২য় িরিভশন) 
২৩। ময়দা িবিডএস ৩৮১:২০০৭ (৩য় িরিভশন) 
২৪। ে�ড িবিডএস ৩৮২:২০১৬ (৩য় িরিভশন), অযােম� 

১:২০১৮ 
২৫। িব�টস িবিডএস ৩৮৩:২০০১ (২য় িরিভশন) 
২৬। �ালারিন, �ােুি এবং েসমাই িবিডএস ৩৮৪:২০১৭ (২য় িরিভশন) 
২৭। ূেজে�স িবিডএস ৪৯০:২০১৪ (৩য় িরিভশন) 
২৮। লযা� এ� েবাট� �টস িবিডএস ৫০৩:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
২৯। �ট ে�ায়ােশস িবিডএস ৫০৬:২০০২ (২য় িরিভশন) 
৩০। �ট লিড রেয়ূ িবিডএস ৫০৮:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
৩১। সস (�টস অর েভিজেটবূস) িবিডএস ৫১২:২০১৭ (২য় িরিভশন) 
৩২। �টস এ� েভিজেটবূস জেসস িবিডএস ৫১৩:২০১৩ (৩য় িরিভশন) 
৩৩। টেমেটা েপ� িবিডএস ৫১৭:২০১৫ (৩য় িরিভশন) 
৩৪। ফােম রোড িভেনুার িবিডএস ৫২৩:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৩৫। লনেসনে�েটড �ট জস িবিডএস ৫২৭:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৩৬। �ট িসরাপ িবিডএস ৫২৮:২০১৯ (৩য় িরিভশন) 
৩৭। টেমেটা েলচাপ িবিডএস ৫৩০:২০০২ (২য় িরিভশন) 
৩৮। (ল) সলবূ লিফ পাউডার িবিডএস ৭৬৩:২০১৬ (২য় িরিভশন), অযােম� 
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�ম. পে�র নাম বাংূােদশ মান 
(খ) েরাে�ড এ� �াউ� লিফ 
(ু) েরাে�ড লিফ িচেলাির পাউডার 

১:২০২০ 
িবিডএস ৮০৫:২০১৬ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ৮০৬:২০১৬ (১ম িরিভশন) 

৩৯। �াইউড ফর েজনােরূ পারপােসস িবিডএস ৭৯৯:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
৪০। বন�িত িবিডএস ৮০৪:২০১১ (২য় িরিভশন) 
৪১। বাটার অেয়ূ এ� িঘ িবিডএস ৯০৮:২০১২ (২য় িরিভশন), অযােম� 

১:২০২০ 
৪২। টারমািরল পাউডার িবিডএস ৯৯১:২০২০ (২য় িরিভশন) 
৪৩। হইট �ান িবিডএস ৯৯৭:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
৪৪। টিফস িবিডএস ১০০০:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৪৫। িচিূস, েহাূ এ� �াউ� িবিডএস ১০১৭:২০২০ (২য় িরিভশন) 
৪৬। েসফি �ােচস ইন বে�স িবিডএস ১০৪০:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
৪৭। আইসি�ম িবিডএস ১০৮৩:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
৪৮। নডূস িবিডএস ১১০৬:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৪৯। লােব রােনেটড েবভােরেজস িবিডএস ১১২৩:২০১৩ (৩য় িরিভশন) 
৫০। েমূািথয়ন ৫৭% (ডি�উ/িভ) (ইমাূিসিফয়যাবূ লনেসনে�টস) িবিডএস ১১৭৯:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৫১। লাির পাউডার িবিডএস ১২০৫:২০১৩, অযােম� ১:২০২০ 
৫২। আেয়াডাইজড স� িবিডএস ১২৩৬:২০২০ (২য় িরিভশন) 
৫৩। ি�ংিলং ওয়াটার িবিডএস ১২৪০:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৫৪। �াচারাূ িমনােরূ ওয়াটার িবিডএস ১৪১৪:২০০০ (১ম িরিভশন) 
৫৫। ূাি� (ইউুাট র ি�ংল) িবিডএস ১৪৭০:২০১৫ (১ম িরিভশন) 
৫৬। চইংুাম, বূুাম এবং বাবূুাম িবিডএস ১৪৯৮:২০১২ (১ম িরিভশন) 
৫৭। ইন�যাা নডূস িবিডএস ১৫৫২:২০১৫ (১ম িরিভশন) 
৫৮। িচপস/ে�লারস িবিডএস ১৫৫৬:২০১৭ (১ম িরিভশন) অযােম� ১: 

২০১৯ 
৫৯। চানাচর িবিডএস ১৫৬৪:২০১৬ (১ম িরিভশন) 
৬০। েলল িবিডএস ১৫৭৪:২০১২ (২য় িরিভশন) 
৬১। সফট ি�ংল পাউডার িবিডএস ১৫৮৬:২০০৭ (১ম িরিভশন) 
৬২। ূা�া েসমাই িবিডএস ১৬২০:২০০০, অযােম� ১:২০২০ 
৬৩। পা�রাইজড িম� িবিডএস ১৭০২:২০১৯ (১ম িরিভশন) 
৬৪। ফি রফাইড সয়ািবূ অেয়ূ িবিডএস ১৭৬৯:২০১৪ 
৬৫। ফি রফাইড এিডবূ সান�াওয়ার অেয়ূ িবিডএস ১৭৭৩:২০১৬ (১ম িরিভশন) 
৬৬। ফি রফাইড পাম অিূন িবিডএস ১৭৭৪:২০০৬, অযােম�-১:২০১৪ 
৬৭। ফি রফাইড এিডবূ পাম অেয়ূ িবিডএস ১৭৭০:২০১৪, অযােম� ১:২০১৪ 
৬৮। সইেট�/আনসইেট� লনেড�ড িফ� িম�  িবিডএস ১৭৮০:২০১৪ (১ম িরিভশন) 
৬৯। মিি িবিডএস ১৭৯৬:২০০৮ 
৭০। এিডবূ েজূ িবিডএস ১৮০১:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৭১। িজরার গিা িবিডএস ১৮০৭:২০০৮, অযােম� ১:২০২০ 
৭২। ধিনয়ার গিা িবিডএস ১০৮৪:২০১৫, অযােম� ১:২০২০  
৭৩। ফি রফাইড এিডবূ রাইস �ান অেয়ূ িবিডএস ১৮৮৬:২০১৪ 
৭৪। িফস িফডস িবিডএস ১৯১৫:২০১৬ 
৭৫। �যাল ি- েডিফিনশন এ� েবিসল িরেলায়যারেমাস িবিডএস আইএসও ৩৭২০:২০১৭ 
৭৬। ই��াা ি ইন সিূড ফরম িবিডএস আইএসও ৬০৭৯:২০১৫ 
৭৭। ওেয়ফার িব�ট িবিডএস ১০০১:২০১০ (১ম িরিভশন) 
৭৮। �ট ি�ংলস িবিডএস ১৫৮১:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
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�ম. পে�র নাম বাংূােদশ মান 
রসায়ন-৪৬ 

৭৯। ূি� েসাপ িবিডএস ১২:২০১৯ (৩য় িরিভশন)  
৮০। টয়েূট েসাপ িবিডএস ১৩:২০০৬ (৩য় িরিভশন) অযােম� 

১:২০০৮ 
৮১। েলাূটার �যাল েপইা (আূলাতরা) িবিডএস ৬৯ (পাট র-২): ১৯৯১, অযােম� ১:২০০৬ 
৮২। �যাা �াড ইংল িবিডএস ৯০:২০১১ (২য় িরিভশন) 
৮৩। অযালিমিনয়াম সাূেফট, নন েফিরল িবিডএস ১৪৯:২০১৪ (২য় িরিভশন) 
৮৪। ি�পূ সপার ফসেফট (িএসিপ) িবিডএস ২১৬:১৯৯১ (১ম িরিভশন), এযােম� ১, ২ 

:২০০৭ 
৮৫। ইউিরয়া ফাি রূ াইজার িবিডএস ২১৭:২০১১ (২য় িরিভশন) 
৮৬। েপি�ূস িবিডএস ৩৩০:১৯৯৩ (১ম িরিভশন) অযােম� ১: 

২০০৬ 
৮৭। েসাূ েূদার িবিডএস ৩৪০:২০১২ (২য় িরিভশন) 
৮৮। ে�িসিফেলশন ফর ইাান রাূ ল�াশন ইি�ন �যাংেলস অেয়ূ (িডেজূ এ� 

�ােসািূন) 
িবিডএস ৩৪৩:২০১২ (১ম িরিভশন) 

৮৯। হাইি�ড িডেজূ িবিডএস ৩৪৪:২০১৬ (২য় িরিভশন) 
৯০। আনেূেডড েমাটর �ােসািূন-ি�িময়াম িবিডএস ৩৪৬:২০১০ (৪থ র িরিভশন), িরএযাফাম রড 

২০১৯ 
৯১। আনেূেডড েমাটর �ােসািূন-েরগূার িবিডএস ৩৪৭:২০১৯ (৫ম িরিভশন) 
৯২। েরিডিম�ড েপইা �ািশং, িফিনিশং েসিম�স ফর েজনােরূ পারপাস িবিডএস ৪০২:১৯৮৯, এযােম� ১, ২:২০০৭ 
৯৩। রাইিং এ� ি�িাং েপপারস িবিডএস ৪০৫: ২০১২ (২য় িরিভশন) 
৯৪। লাব রন েপপার ফর টাইপ রাইটার িবিডএস ৮১১:১৯৮৯ (১ম িরিভশন) অযােম� 

১:২০০৬ 
৯৫। িসরািমল ৈতজসপ� িবিডএস ৪৮৫:২০০০ (২য় িরিভশন) অযােম� ১, ২, 

৩:২০০৬ 
৯৬। িনউজি�া িবিডএস ৮৪৫:২০১২ (২য় িরিভশন) 
৯৭। সয পিূশ, েপ� িবিডএস ১০০৬:১৯৮১, অযােম� ১:২০০৬ 
৯৮। েলােলানাট অেয়ূ িবিডএস ৯৯:২০০৭ (২য় িরিভশন) 
৯৯। টথেপ� িবিডএস ১২১৬:২০১২ (২য় িরিভশন) 
১০০। েশিভং ি�ম িবিডএস ১২৪১:২০১৭ (১ম িরিভশন) 
১০১। �া�, সারফযালেটা েবজড িবিডএস ১২৬৯:২০১৪ (২য় িরিভশন) 
১০২। ি�ন পাউডার িবিডএস ১৩৩৭:২০১৫ (১ম িরিভশন) 
১০৩। েহয়ার অেয়ূ িবিডএস ১৩৩৯:২০১৮ (১ম িরিভশন) 
১০৪। টথ পাউডার িবিডএস ১৩৭০:২০১৭ (১ম িরিভশন) 
১০৫। ি�ন ি�ম িবিডএস ১৩৮২:২০১৯ (৩য় িরিভশন) 
১০৬। বূপেয়া েপনস িবিডএস ১৩৮৪:২০০২ (১ম িরিভশন) 
১০৭। এনােমূ িসে�িল এ�েটিরয়র  

(ল) আ�ার েলািং  
(খ) িফিনিশং 

িবিডএস ১৪২৩:২০১৮ (১ম িরিভশন) 

১০৮। িূপি�ল িবিডএস ১৪২৪:১৯৯৩, অযােম� ১, ২:২০০৬ 
১০৯। েটিবূ ওয়যার েমড অব েমূামাইন েমাি�ং লাাউ� িবিডএস ১৪২৫:২০০৯ (১ম িরিভশন) 
১১০। িসনেথিল িডটারেজা পাউডার িবিডএস ১৪৪৫:২০০১৯ (২য় িরিভশন) 
১১১। আফটার েশভ েূাশন িবিডএস ১৫২৪:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
১১২। ডাইঅযােমািনয়াম ফসেফট িবিডএস ১৬২৮:২০০০ 
১১৩। িসেমা েপইা িবিডএস ১৭০৬:২০১৫ (১ম িরিভশন) 
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�ম. পে�র নাম বাংূােদশ মান 
১১৪। েফিসয়াূ িসয েপপার িবিডএস ১৭২৩:২০০৩ 
১১৫। টয়েূট িসয েপপার িবিডএস ১৭৪৫:২০১৯ (১ম িরিভশন) 
১১৬। েবিব অেয়ূ িবিডএস ১৭৬৬:২০১৯ (১ম িরিভশন) 
১১৭। েবিব টয়েূট েসাপ িবিডএস ১৭৯৮:২০১৯ (১ম িরিভশন) 
১১৮। েটিবূ ওয়যার েমড অব ইউিরয়া েমাি�ং লাাউ� িবিডএস ১৮২৫:২০১১ (১ম িরিভশন) 
১১৯। ি�ন ি�ম এ� েূাশন ফর েবিবস িবিডএস ১৮৫৮:২০১৯ (১ম িরিভশন) 
১২০। েবিব �া� িবিডএস ১৮৮৪:২০১৪ 
১২১। ি�ন েূাশনস িবিডএস ১৯২৩:২০১৯ (১ম িরিভশন) 
১২২। ইমাূশন েপইা িবিডএস ১৮২৭:২০১৮ (১ম িরিভশন) 
১২৩। ইেলােনািম ইমাূমন েপইা (িডে�াার) িবিডএস ১৮৩৩:২০১৮ (১ম িরিভশন) 
১২৪। ি�ন পাউডার ফর েবিবস িবিডএস ১৮৪৪:২০১১ 

�েলৗশূ-১৯ 
১২৫। িসেমা 

পাট র-১: লোািজশন, ে�িসিফেলশনস এ� লনফরিমি �াইেটিরয়া ফর 
লমন িসেমাস 

িবিডএস ইএন ১৯৭-১:২০০৩ 
িরঅযাফাম রড ২০১০ 

১২৬। লমন িবি�ং ে� ি�লস িবিডএস ২০৮:২০০৯ (৩য় িরিভশন) 
১২৭। েসফি েরজর ে�ডস িবিডএস ২১৯:২০০২ (১ম িরিভশন) 
১২৮। েপােট রবূ ফায়ার এি�িংগইশার িবিডএস ৮২৫:১৯৯১ (১ম িরিভশন), িরঅযাফাম রড 

২০০৭ 
১২৯। বাইসাইেলূ িরমস িবিডএস ৯৮৬:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
১৩০। মাই� ি�ূ (এম এস) পাইপ এ� �াূভানাইজড আয়রন (িজআই) পাইপস িবিডএস ১০৩১:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
১৩১। িজিপ িশট (েঢউিনসহ) িবিডএস ১১২২:১৯৮৭, িরঅযাফাম রড ২০০৭ 
১৩২। ে�ােটি�ভ েহূেমটস ফর �টার এ� েমাটর সাইেলূ রাইডারস িবিডএস ১১৩৬:১৯৮৬, িরঅযাফাম রড ২০০৭ 
১৩৩। েসেনটাির ওয়যার এযা�ােয়ে�স িবিডএস ১১৬২:২০১৪ 
১৩৪। ে�িশিফেলশন ফর পাইপস এ� িফিংস েমইড অব আন�াি�সাইজড 

পিূিভনাইূ ে�ারাইড (িপিভিস-ইউ) ইউজড ফর েপােট রবূ ওয়াটার সা�াই 
িবিডএস ১৮৭৮:২০১৪ 

১৩৫। ে�িসিফেলশন ফর হাউজেহা� েরি�জােরটরস/ি�জারস িবিডএস ১৮৪৯:২০১২ 
১৩৬। পারফরেম� অব এয়ার লি�শনারস এ� িহট পাাস-এনািজর েূেবিূং এ� 

িমিনমাম এনািজর পারফরেম� �যা�াড র (এমইিপএস) িরেলায়ারেমাস 
িবিডএস ১৮৫২:২০১২ 

১৩৭। এ�টেডড ে�াফাইূস অব এযালিমিনয়াম এূয়স িবিডএস ১৮৭৮:২০১৫ 
১৩৮। ি�ূ ফর িদ ির-ইনেফাস রেমা অব লনি�ট 

(ল) অংশ-১: ে�ইন বারস 
 

(খ) অংশ-২: িরবড বারস 

 
(ল) িবিডএস আইএসও ৬৯৩৫-১:২০১৫ 
 

(খ) িবিডএস আইএসও ৬৯৩৫-২:২০১৬ 
 

১৩৯। �াস িসিূ�ার-িরিফেূবূ িসমেূম অযালিমিনয়াম এযাূয় 
�াস িসিূ�ার-িডজাইন, ল�ালশন এ� েটি�ং 

িবিডএস আইএসও ৭৮৬৬:২০০৮ 

�াস িসিূ�ার - িরিফেূবূ ওেয়ূেডড ি�ূ িসিূ�ার - েট� ে�সার ৬০ 
বার এ� িবেূা 

িবিডএস আইএসও ৪৭০৬:২০০৮ 

�াস িসিূ�ার - িরিফেূবূ িসমেূস ি�ূ �াস িসিূ�ারস - িডজাইন, 
লন�ালশন এ� েটি�ং - পাট র ১:েলােয়নচড এ� েটাাড র ি�ূ িসিূ�ার 
উইথ েটনসাইূ ে�ংথ েূস �ান ১১০০ এমিপএ 

িবিডএস আইএসও ৯৮০৯:২০০৮ 
 
 
 
 

�াস িসিূ�ার-িরিফেূবূ িসমেূস ি�ূ �াস িসিূ�ারস - িডজাইন, 
লন�ালশন এ� েটি�ং - পাট র ২: েলােয়নচড এ� েটাাড র ি�ূ িসিূ�ার 
উইথ েটনিসূ ে�ংথ েুটার �ান অর ইকয়াূ ১১০০ এমিপএ 

িবিডএস আইএসও ৯৮০৯-২:২০০৮ 
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�ম. পে�র নাম বাংূােদশ মান 
�াস িসিূ�ার - িরিফেূবূ িসমেূস ি�ূ �াস িসিূ�ারস - িডজাইন, 
লন�ালশন এ� েটি�ং - পাট র ৩: নরমাূাইজড ি�ূ িসিূ�ারস 

িবিডএস আইএসও ৯৮০৯-৩:২০০৮ 

১৪০। েসিনটাির �াপওয়যার - িসে�ূ এ� লি�েনশন ফর ওয়াটার সা�াই িসে�ম 
অব টাইপ-১ এবং টাইপ -২ েজনােরূ েটলিনলযাূ ে�িসিফেলশন 

িবিডএস ইএন ২০০:২০০৯ 

১৪১। লিািনউয়াস হট-িডপ অযালিমিনয়াম/িজংল েলােটড ি�ূ িশট অব 
লমািশ রয়াূ, �িয়ং এ� �ালচারাূ েলায়ািূি 

িবিডএস আইএসও ৯৩৬৪:২০১১ 

১৪২। িবটিমন এ� িবটিমনাস বাই�াস র - ে�িশিফেলশন ফর ে�িভং ে�ড 
িবটিমনস 
 

িবটিমন এ� িবটিমনাস বাই�াস র-ে�মওয়ালর ফর ে�িসফাইং লযাটায়িনল 
িবটিমনাস ইমাূশন 

িবিডএস ইএন ১২৫৯১:২০০৯ 
 
িবিডএস ইএন ১৩৮০৮:২০০৯ 

১৪৩। িসরািমল টাইূস - েডিফিনশনস, �ািসিফেলশন, লযােরলটািরি�লস এ� 
মািলরং 

িবিডএস আইএসও ১৩০০৬:২০১৫ 

েট�টাই -ূ১২ 
১৪৪। পপিূন েফি�লস িবিডএস ৩২:২০১১ (৩য় িরিভশন) 
১৪৫। লটন সইং ে�ডস িবিডএস ৩৩:১৯৮৯ (১ম িরিভশন), িরঅযাফাম রড 

২০০৫ 
১৪৬। েট�টাইূস েট�স ফর লাূার ফা�েনস পাট র  ই ১১: লাূার ফা�েনস ট 

ি�িমং 
িবিডএস আইএসও ১০৫-ই ১১:২০০৪ 

১৪৭। লটন লযানভাস িবিডএস ৩১৯:২০০৫ (৩য় িরিভশন) 
১৪৮। আমে�ূা �থ িবিডএস ১১২৫:২০০৫ (১ম িরিভশন) 
১৪৯। পিূেয়�ার ে�� সাি রং (মােলরট ভযারাইিজ) িবিডএস ১১৪৮:২০১১ (২য় িরিভশন) 
১৫০। পিূেয়�ার ে�� সযিং িবিডএস ১১৭৫:২০১১ (২য় িরিভশন) 
১৫১। রাবার �যাট �া�িমশন েবি�ং অব েট�টাইূ লন�ালশন ফর েজনােরূ 

ইউজ 
িবিডএস ১১৯৯:২০০৫ (১ম িরিভশন) 

১৫২। রাবার লনেভয়র এ� ইিূেভটর েবি�ং অব �াই লন�ালশন-পাট র-১, ফর 
েজনােরূ ইউজ 

িবিডএস ১২০০ (পাট র-১):২০০৫ (১ম িরিভশন) 

১৫৩। ই�াি�য়াূ সইং ে�ডস েমড েহাূিূ অর পাট রিূ �ম িসে�িল ফাইবারস িবিডএস ১২২১:২০১১ (৩য় িরিভশন) 
১৫৪। েসেনটাির টাওেয়ূস/�াপিলনস িবিডএস ১২৬১:২০১৬ (১ম িরিভশন) 
১৫৫। েট�টাইূস - লাূার ফা�েনস েরিংস-ে�িসিফেলশন িবিডএস ১৭৫৮:২০০৬ 

ইেূি�লযা -ূ২৯ 
১৫৬। টাংে�ন িফূােমা �াাস ফর েডােমি�ল এ� িসিমূার েজনােরূ 

ূাইিং পারপােসস – পারফরেম� িরেলায়ারেমাস 
িবিডএস ১৭:২০০৬ (৩য় িরিভশন) 

১৫৭। িসিূং েরােজস িবিডএস ১১৬:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
১৫৮। িূড-এিসড �যাট রার �াটািরজ 

(ল) পাট র ১: েজনােরূ িরেলায়যারেমাস এ� েমথডস অব েট� 
(খ) পাট র ২: ডাইেমনশনস অব �াটািরজ এ� ডাইেমনশন এ� মািলরং অব 
টািম রনাূস 
(ু) পাট র ৩: ডাইেমনশনস অব �াটািরজ ফর েহিভ লমািশ রয়াূ িভিহলযাূস 

 
ল) িবিডএস ২০৬ (পাট র-১):২০০২ (২য় িরিভশন) 
খ) িবিডএস ২০৬ (পাট র-২):২০০২ (২য় িরিভশন) 
 
ু) িবিডএস ২০৬ (পাট র-৩): ২০০২ (২য় িরিভশন) 

১৫৯। পারফরেম� এ� ল��ালশন অব ইেূি�ল সাকরেূিং ফযা� এ� 
েরগেূটরস (িসিূং এ� েডলেহড ফযা�, �াডা�াূ ফযা� এ� 
েটিবূ/েলিবন ফযা� উইথ ইন-িব� েরগেূটরস) 

িবিডএস ৮১৮:১৯৯৮ (১ম িরিভশন),  
অযােম� ১:২০০৬ 

১৬০। ই�ুেূেটড �যাি�বূ লড রস 
(ল) পাট র ১: েজনােরূ িরেলায়যারেমাস 
(খ) পাট র ২: িরেলায়যারেমাস ফর রাবার ই�ুেূেটড �যাি�বূ লড রস 
(ু) পাট র ৩: িরেলায়যারেমাস ফর িপিভিস ই�ুেূেটড �যাি�বূ লড রস 
 

 
(ল) িবিডএস ৮৯৯ (পাট র-১):২০০০ (১ম িরিভশন) 
(খ) িবিডএস ৮৯৯ (পাট র-২):২০০০ (১ম িরিভশন) 
(ু) িবিডএস ৮৯৯ (পাট র-৩):২০০০ (১ম িরিভশন) 
এযােম�েমা ১:২০০৯ 
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েফান: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, 88702৮০, 88702৮১, ৪৮১১৬৬৬৫ 
Fax: 88-02-9131581, E-mail: dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, Website : www.bsti.gov.bd 

 

�ম. পে�র নাম বাংূােদশ মান 
(ঘ) পাট র ৪: ে�ি�বূ লড রস ই�ুেূেটড উইথ ভািন রশড �াস ফাইবার 
(ঙ) পাট র ৫: িপিভিস ই�ুেূেটড এ�েটনিসবূ ূীডস 
(চ) পাট র ৬: েমথডস অব েট� 

(ঘ) িবিডএস ৮৯৯ (পাট র-৪):২০০০ (১ম িরিভশন) 
(ঙ) িবিডএস ৮৯৯ (পাট র-৫):২০০০ (১ম িরিভশন) 
(চ) িবিডএস ৮৯৯ (পাট র-৬):২০০০ (১ম িরিভশন) 

১৬১। িপিভিস ই�ুেূেটড লযাবূস (নন-আরমার রড ফর ইেূি�ল পাওয়ার এ� 
ূাইিং) 

িবিডএস ৯০০:২০১০ (২য় িরিভশন) 

১৬২। উইি�ং ওয়যারস 
(ল) পাট র ১: এনােমূড রাউ� লপার উইি�ং ওয়যারস 
 
(খ) পাট র ২: এনােমূড েরল�াংগূার লপার উইি�ং ওয়যারস 
 

(ু) পাট র ৩: এনােমূড রাউ� অযালিমিনয়াম উইি�ং ওয়যারস 
 
 

(ঘ) পাট র ৪: এনােমূড েরল�াংগূার অযালিমিনয়াম উইি�ং ওয়যারস 
 

(ঙ) পাট র ৫: েট� েমথডস  

 
(ল) িবিডএস ১০৩৪ (পাট র-১):২০০৬ (১ম 
িরিভশন) 
(খ) িবিডএস ১০৩৪ (পাট র-২):২০০৬ (১ম িরিভশন) 
 

(ু) িবিডএস ১০৩৪ (পাট র-৩):২০০৬ (১ম 
িরিভশন) 
 

(ঘ) িবিডএস ১০৩৪ (পাট র-৪):২০০৬ (১ম িরিভশন) 
 

(ঙ) িবিডএস ১০৩৪ (পাট র-৫):২০০৬ (১ম িরিভশন) 
১৬৩। েবয়ার অযালিমিনয়াম এ� অযালিমিনয়াম অযাূয় ল�া�রস ফর ওভারেহড 

পাওয়ার �া�িমশন 
এযালিমিনয়াম ল�া�রস ি�ূ ির-ইনেফাস রড (এিসএসআর) ফর ওভারেহড 
পাওয়ার �া�িমশন 

িবিডএস ১০৩৬:২০০৬ 
 
িবিডএস ১০৩৭:২০০৩ (১ম িরিভশন) 

১৬৪। ি�-েফইজ ইনডালশন মটর িবিডএস ১১৩৯:১৯৮৬, অযােম� ১:২০০৬ 
১৬৫। ইেূি�ল টাইপ ফযান েরগেূটরস িবিডএস ১৩২৩:১৯৯১ 
১৬৬। লাট আউট সইেচস (েমইন সইেচস) িবিডএস ১৩৯৫:১৯৯৩, িরঅযাফাম রড ২০০৫ 
১৬৭। েপারেসিূন ই�ুেূটর ফর ওভারেহড পাওয়ার ূাইনস উইথ এ নিমনাূ 

েভাে�জ আপ ট এ� ইন�িডং ১০০০ েভা� 
িবিডএস ১৫৪৩:২০০৬ (১ম িরিভশন) 

১৬৮। েসূফ-�াূাে�ড �াাস ফর েজনােরূ ূাইিং সািভ রেসস - পারফরেম� 
িরেলায়ারেমাস 

িবিডএস ১৭৩৪:২০০৩ 

১৬৯। এনািজর ইিফিসেয়ি� েরিং ফর েসূফ-�াূাে�ড �াাস এ� মিডউূার 
টাইপ লম�া� ে�ারেসা �াাস  

িবিডএস ১৭৬১:২০১৩ (১ম িরিভশন) 

১৭০। ডাবূ-লযাপড �েরােসা �াাস-পারফরেম� ে�িসিফেলশন িবিডএস আইইিস ৬০০৮১:২০০৬ 
১৭১। �াইমাির �াটািরজ - 

(ল) পাট র ১: েজনােরূ 
(খ) পাট র ২: িফিজলযাূ এ� ইেূি�লযাূ ে�িসিফেলশনস 
(ু) পাট র ৩: ওয়াচ �াটািরজ 
(ঘ) পাট র ৪: েসইফি অব িূিথয়াম �াটািরজ 
(ঙ) পাট র ৫: েসইফি অব �াটািরজ উইথ অযাকয়াস ইেূে�াূাইট 

 
(ল) িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট র-১):২০০৫ 
(খ) িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট র-২):২০০৫ 
(ু) িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট র-৩):২০০৫ 
(ঘ) িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট র-৪):২০০৫ 
(ঙ) িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট র-৫):২০০৫ 

১৭২। ইেূি�ল আয়রণস ফর হাউজেহা� অর িসিমূার ইউজ - েমথডস ফর 
েমজািরং পারফরেম� 

িবিডএস আইইিস ৬০৩১১:২০১৮ 

১৭৩। ই�ুেূটরস ফর ওভারেহড ূাইনস উইথ এ নিমনাূ েভাে�জ অযাবাভ 
১০০০ েভা� 
(ল) পাট র ১: িসরািমল অর �াস ই�ুেূটর েসটস ফর এিস িসে�মস-  
      েডিফিনশনস, েট� েমথডস এ� অযালেসসযা� �াইেটিরয়া 
 

(খ) পাট র ২: ই�ুেূটর ি�ংস এ� ই�ুেূটর েসটস ফর এিস িসে�মস-  
     েডিফিনশনস, েট� েমথডস এ� অযালেসসযা� �াইেটিরয়া 

 
 
(ল) িবিডএস আইইিস ৬০৩৮৩-১:২০০৬ 

 
(খ) িবিডএস আইইিস ৬০৩৮৩-২:২০০৬ 

১৭৪। পাওয়ার লযাবূস উইথ এ��ুেডড ই�ুেূশন এ� েদয়ার এে�সিরজ ফর 
েরেটড েভাে�জ �ম ১ েলিভ আপপ ট ৩০ েলিভ - 
 

(ল) পাট র-১ লযাবূস ফর েরেটড েভাে�জ অব ১ েলিভ এ� ৩ েলিভ 

 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৫০২ (পাট র ১):২০০৫ 
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�ম. পে�র নাম বাংূােদশ মান 
(খ) পাট র-২ লযাবূস ফর েরেটড েভাে�জ অব ৬ েলিভ আপ ট ৩০ েলিভ 
(ু) পাট র-৪ েট� িরেলায়ারেমা অন এে�সিরজ ফর লযাবূস উইথ েরেটড 
েভাে�েজস �ম ৬ েলিভ আপ ট ৩০ েলিভ 
 

িবিডএস আইইিস ৬০৫০২ (পাট র ২):২০০৫ 
িবিডএস আইইিস ৬০৫০২ (পাট র ৪):২০০৫ 

১৭৫। সইেচস ফর হাউজেহা� এ� িসিমূার িফ�ড ইেূি�লযাূ ই�টেূশনস- 
পাট র ১: েজনােরূ িরেলায়ারেমাস 

িবিডএস আইইিস ৬০৬৬৯-১:২০১৮ 

১৭৬। �াুস এ� সেলট-আউটেূটস ফর হাউজেহা� এ� িসিমূার পারপােজস – 
 

পাট র-১: েজনােরূ িরেলায়ারেমাস 
 

পাট র ২-১: পাি রকূার িরেলায়ারেমাস ফর িফউজড �াুস 
 

পাট র২-২: পাি রকূার িরেলায়ারেমাস ফর সেলট-আউটেূটস ফর   
             অযা�ােয়ে�স 
পাট র২-৩: পাি রকূার িরেলায়ারেমাস ফর সইচড সেলট-আউটেূটস   
             উইদাউট ইাারূল ফর িফ�ড ই�টেূশনস 
পাট র২-৪: পাি রকূার িরেলায়ারেমাস ফর �াুস এ� সেলট-আউটেূটস  
             ফর এসইএূিভ 
পাট র২-৫: পাি রকূার িরেলায়যারেমাস ফর এযাডাসরস 
 

পাট র২-৬: পাি রকূার িরেলায়ারেমাস ফর সইচড সেলট-আউটেূটস উইথ  
             ইাারূল ফর িফ�ড ইেূি�লযাূ ই�টেূশনস 
 

পাট র২-৭: পাি রকূার িরেলায়ারেমাস ফর লড র এ�েটনশন েসটস 

 
 

িবিডএস আইিস ৬০৮৮৪ (পাট র ১):২০১৬ 
 

িবিডএস আইিস ৬০৮৮৪ (পাট র ২-১):২০১৬ 
 

িবিডএস আইিস ৬০৮৮৪ (পাট র ২-২):২০১৬ 
 
িবিডএস আইিস ৬০৮৮৪ (পাট র ২-৩):২০১৬ 
 
িবিডএস আইিস ৬০৮৮৪ (পাট র ২-৪):২০১৬ 
 
িবিডএস আইিস ৬০৮৮৪ (পাট র ২-৫):২০১৬ 
 

িবিডএস আইিস ৬০৮৮৪ (পাট র ২-৬):২০১৬ 
 
িবিডএস আইিস ৬০৮৮৪ (পাট র ২-৭):২০১৬ 

১৭৭। �াূা� ফর িউউূার ফেরােসা �াাস - পারফরেম� িরেলায়যারেমাস িবিডএস আইইিস ৬০৯২১:২০০৫ 
১৭৮। ইেূি�ল �াূা� ফর িউউূার ে�ােরােসা �াাস পারফরেম� 

িরেলায়ারেমাস 
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১৭৯। ইেূি�িসি িমটািরং ইকইপেমা (এিস) - পাি রকূার িরেলায়ারেমাস - 
পাট র-১১: ইেূে�ােমলািনলযাূ িমটারস ফর এযালিভ এনািজর (�াশ ০.৫, ১ 
এবং ২) 
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১৮০। ইেূি�লযাূ এে�সিরজ-সািলরট ে�লারস ফর ওভারলােরা ে�ােটলশন ফর 
হাউজেহা� এ� িসিমূার ই�টেূশ� পাট র-১: সািলরট ে�লারস ফর এিস 
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িরেলায়ারেমাস - �যািল েপেমা িমটারস ফর এযালিভ এনািজর (�ােশস 
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১৮২। ইেূি�িসি িমটািরং ইকেয়পেমা (এিস)-পাি রকূার িরেলায়ারেমাস - পাট র 
২১: �যািল িমটারস ফর এি�ভ এনািজর (�াশ ১ এবং ২) 
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