
 

বা�তা�লক ১৮১ � পে�র তািলকা: 

�. পে�র নাম বাংলােদশ মান 
 

�িষ ও খা�- ৭৬ 

১। বাটার িবিডএস িসএিস এ-১:২০০২ 
২। কনেড�ড িম� এ� কনেড�ড ি�ম িম� িবিডএস-এ ৪:২০০২ 
৩। �ড�ে�াজ মেনাহাইে�ট িবিডএস িসএিস ৮:২০০৭ 
৪। িল�ইড �েকাজ (�েকাজ িসরাপ) িবিডএস িসএিস ৯:২০০৬ 
৫। হািন িবিডএস িসএিস ১২:২০০৭ 
৬। �াইউড �-�চ� িবিডএস ১৮:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
৭। মা�াড � অেয়ল িবিডএস ২৫:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৮। ক�া� পাইনঅ�াপল িবিডএস িসএিস ৪২:২০০৭ 
৯। ইনফ�া� ফ� �লা এ� ফর�লাস ফর ��শাল �মিডেকল পারপােসস ইন�াে�ড ফর ইনফ�া�স িবিডএস িসএিস ৭২:২০০৮ 
১০। �েসসড িসিরয়াল �বজড �ড ফর ইনফ�া�স এ� ইয়াং িচে�ণ িবিডএস িসএিস ৭৪:২০০৭ 
১১। চকেলট িবিডএস িসএিস ৮৭: ২০০৮ 
১২। �কােকানাট অেয়ল িবিডএস ৯৯:২০০৭ (২য় িরিভশন) 
১৩। িরফাই� �গার িবিডএস ১৩৮:২০০৬ 
১৪। ফেলাআপ ফ� �লা িবিডএস িসএিস ১৫৬: ২০০৮(এেম�-১) 
১৫। �িজ (�সেমািলনা) িবিডএস ১৯০:১৯৯১ (এেম�-১:২০০১) 
১৬। িম� পাউডারস এ� ি�ম পাউডার িবিডএস িসএিস ২০৭:২০০৮ অ�ােম�েম� ১:২০০৯ 
১৭। �গার িবিডএস িসএিস ২১২:২০০৬ 
১৮। �পালি� িফডস িবিডএস ২৩৩:২০১৫ (িরিভশন-২) 
১৯। ফােম �ে�ড িম� িবিডএস িসএিস-২৪৩:২০১৫ 
২০। িপেকলড �টস এ� �ভিজেটবলস িবিডএস িসএিস ২৬০:২০১৪ 
২১। জ�ামস, �জিলস এ� মারমােলডস িবিডএস িসএিস ২৯৬:২০১৪ 
২২। �ইট আটা িবিডএস ৩৮০:১৯৮০ (এেম�-১: ২০০১) 
২৩। ময়দা িবিডএস ৩৮১:২০০৭ (৩য় িরিভশন) 
২৪। ��ড িবিডএস ৩৮২:২০১৬ (িরিভ-৩) অ�ােম�েম� ১:২০১৮ 

২৫। িব�টস িবিডএস ৩৮৩:২০০১ (২য় িরিভশন) 
২৬। �াকারিন, �ােগ� এবং �সমাই িবিডএস ৩৮৪:২০১৭ (িরিভশন-২) 
২৭। লেজে�স িবিডএস ৪৯০:২০১৪ (৩য় িরিভশন) 
২৮। ক�া� এ� �বাট� �টস িবিডএস ৫০৩:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
২৯। �ট ��ায়ােশস িবিডএস ৫০৬:২০০২ (২য় িরিভশন) 
৩০। �ট কিড �েয়ল িবিডএস ৫০৮:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
৩১। স� (�টস অর �ভিজেটবলস) িবিডএস ৫১২:২০১৭ (২য় িরিভশন) 
৩২। �টস এ� �ভিজেটবলস �েসস  িবিডএস ৫১৩:২০১৩ (৩য় িরিভশন) 
৩৩। টেমেটা �প� িবিডএস ৫১৭:২০১৫ (৩য় িরিভশন) 
৩৪। ফােম �ে�ড িভেনগার  িবিডএস ৫২৩:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৩৫। কনেসনে�েটড �ট �স িবিডএস ৫২৭:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৩৬। �ট িসরাপ িবিডএস ৫২৮:২০০৬ (২য় িরিভশন)  অ�ােম� ১:২০১৭ 

৩৭। টেমেটা �কচাপ িবিডএস ৫৩০:২০০২ (২য় িরিভশন) 
৩৮। (ক)স�বল কিফ পাউডার 

(খ) �রাে�ড এ� �াউ� কিফ 
(গ) �রাে�ড কিফ িচেকাির পাউডার 

িবিডএস ৭৬৩:২০১৬ (িরিভশন-২) 
িবিডএস ৮০৫:২০১৬ (িরিভশন-১) 
িবিডএস ৮০৬:২০১৬ (িরিভশন-১) 

৩৯। �াইউড ফর �জনােরল পারপােসস িবিডএস ৭৯৯:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
৪০। বন�িত িবিডএস ৮০৪:২০১১ (২য় িরিভশন) 
৪১। বাটার অেয়ল এ� িঘ িবিডএস ৯০৮:২০১২ (২য় িরিভশন) 
৪২। টারমািরক পাউডার িবিডএস ৯৯১:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৪৩। �ইট �ান িবিডএস ৯৯৭:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
৪৪। টিফস িবিডএস ১০০০:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৪৫। িচিলস, �হাল এ� �াউ� িবিডএস ১০১৭:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৪৬। �সফ� �ােচস ইন বে�স িবিডএস ১০৪০:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
৪৭। আইসি�ম িবিডএস ১০৮৩:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
৪৮। �ডলস িবিডএস ১১০৬:২০১৫ (২য় িরিভশন) 
৪৯। কােব �ােনেটড �বভােরেজস িবিডএস ১১২৩:২০১৩ (৩য় িরিভশন) 
৫০। �মলািথয়ন ৫৭% (ডি�উ/িভ) (ইমালিসিফয়�াবল কনেসনে�টস) িবিডএস ১১৭৯:২০০১ (১ম িরিভশন) 
৫১। কাির পাউডার িবিডএস ১২০৫:২০০৬ 
৫২। আেয়াডাইজড স� িবিডএস ১২৩৬:২০০১ (িরিভ-১) অ�ােম� ১:২০০৭ 
৫৩। ি�ংিকং ওয়াটার িবিডএস ১২৪০:২০০১ (১ম িরিভশন) 



 

৫৪। �াচারাল িমনােরল ওয়াটার িবিডএস ১৪১৪:২০০০ (১ম িরিভশন) 
৫৫। লাি� (ইউগাট � ি�ংক) িবিডএস ১৪৭০:২০১৫ (১ম িরিভশন) 
৫৬। �ইংগাম, বলগম, এবং বাবলগাম িবিডএস ১৪৯৮:২০১২ (িরিভশন-১) 
৫৭। ই��া� �ডল� িবিডএস ১৫৫২:১৯৯৭ 
৫৮। চীপস/��কারস িবিডএস ১৫৫৬:১৯৯৭ 
৫৯। চানা�র িবিডএস ১৫৬৪:১৯৯৭ 
৬০। �কক িবিডএস ১৫৭৪:২০০৬ 
৬১। স� ি�ংক পাউডার িবিডএস ১৫৮৬:১৯৯৮ 
৬২। লা�া �সমাই িবিডএস ১৬২০:২০০০ 
৬৩। পা��রাইজড িম� িবিডএস ১৭০২:২০০২ 
৬৪। ফর�ফাইড সয়ািবন অেয়ল িবিডএস ১৭৬৯:২০১৪ (এেম�-১: ২০১৪) 
৬৫। ফ� �ফাইড এিডবল সান�াওয়ার অেয়ল  িবিডএস ১৭৭৩:২০১৬ (১ম িরিভশন) 
৬৬। ফ� �ফাইড পাম অিলন িবিডএস ১৭৭৪:২০০৬ এ�ােম�েম�-১, ২০১৪ 
৬৭। ফর�ফাইড এিডবল পাম অেয়ল িবিডএস ১৭৭০:২০১৪ (এেম�-১: ২০১৪) 
৬৮। �ইেট�/আন�ইেট� কনেড�� িফ� িম� (১ম িরিভশন) িবিডএস ১৭৮০:২০১৪ 
৬৯। �িড় িবিডএস ১৭৯৬:২০০৮ 
৭০। এিডবল �জল িবিডএস ১৮০১:২০১৫ (এেম�-১) 
৭১। িজরার �ঁড়া িবিডএস ১৮০৭:২০০৮ 
৭২। ধিনয়ার �ঁড়া (১ম িরিভশন) িবিডএস ১০৮৪:২০১৫ 
৭৩। ফ� �ফাইড এিডবল রাইস �ান অেয়ল িবিডএস ১৮৮৬:২০১৪ 
৭৪। িফস িফডস িবিডএস ১৯১৫:২০১৬ 
৭৫। ��াক � - �ডিফিনশন এ� �বিসক িরেকায়�ারেম�স িবিডএস আইএসও ৩৭২০:২০১৭ 
৭৬। ই��া� � ইন সিলড ফরম িবিডএস আইএসও ৬০৭৯:২০১৫ 

রসায়ন- ৪৬ 
৭৭। লি� �সাপ    িবিডএস ১২:১৯৯১ (২য় িরিভশন) িরঅ�াফাম �ড ২০১৪ 
৭৮। টয়েলট �সাপ িবিডএস ১৩:২০০৬ (৩য় িরিভশন) অ�ােম� ১:০৮ 
৭৯। �কালটার ��াক �পই� (আলকাতরা) িবিডএস ৬৯ (পাট �-২):১৯৯১অ�ােম� ১:০৬ 
৮০। ��া� �াড ইংক িবিডএস ৯০:২০১১ (২য় িরিভশন) 
৮১। অ�া�িমিনয়াম সালেফট, নন �ফিরক িবিডএস ১৪৯:২০১৪ (২য় িরিভশন) 
৮২। ি�পল �পার ফসেফট (�এসিপ)   িবিডএস ২১৬:১৯৯১ (১ম িরিভশন)অ�ােম� ১, ২:০৭ 
৮৩। ইউিরয়া ফা� �লাইজার িবিডএস ২১৭:২০১১(২য় িরিভশন) 
৮৪। �পি�লস িবিডএস ৩৩০:১৯৯৩ (১ম িরিভশন)অ�ােম�১:০৬ 
৮৫। �সাল �লদার (�ভিজেটবল �ানড) িবিডএস ৩৪০:২০১২ (২য় িরিভশন) 
৮৬। ��িসিফেকশন ফর ই�ান �াল ক�াশন ইি�ন ��াংেকস অেয়ল (িডেজল এ�া� �ােসািলন)  িবিডএস ৩৪৩:২০১২ (১ম িরিভশন) 
৮৭। হাইি�ড িডেজল িবিডএস ৩৪৪:১৯৯১ (এেম�-১০ 
৮৮। আনেলেডড �মাটর �ােসািলন-ি�িময়াম িবিডএস ৩৪৬:১৯৯৯ 
৮৯। আনেলেডড �মাটর �ােসািলন- �র�লার িবিডএস ৩৪৭:১৯৯৯ 
৯০। �রিডিম�ড �পই� �ািশং, িফিনিশং �সিম�স ফর �জনােরল পারপাস িবিডএস ৪০২:১৯৮৯ অ�ােম� ১, ২:২০০৭ 
৯১। রাই�ং এ� ি�ি�ং �পপারস  িবিডএস ৪০৫:২০১২(২য় িরিভশন) 
৯২। কাব �ন �পপার ফর টাইপ রাইটার িবিডএস ৪১১:১৯৮৯ (১ম িরিভশন) অ�ােম� ১:০৬ 
৯৩। িসরািমক �তজসপ� িবিডএস ৪৮৫:২০০০ 
৯৪। িনউজ ি�� িবিডএস ৮৪৫:২০১২ (২য় িরিভশন) 
৯৫। �� পিলশ, �প� িবিডএস ১০০৬:১৯৮১অ�ােম� ১:০৬ 
৯৬। মস�ই� কেয়ল িবিডএস ১০৮৯:২০১৮ (৩য় িরিভশন) 
৯৭। �থেপ� িবিডএস ১২১৬:২০১২(২য় িরিভশন) 
৯৮। �শিভং ি�ম িবিডএস ১২৪১:১৯৮৯ 
৯৯। �া�, সারফ�াকেট� �বজড িবিডএস ১২৬৯:২০১৪ (২য় িরিভশন) 
১০০। ি�ন পাউডার িবিডএস ১৩৩৭:১৯৯১ 
১০১। �হয়ার অেয়ল িবিডএস ১৩৩৯:১৯৯১ 
১০২। �থ পাউডার িবিডএস ১৩৭০:১৯৯২ 
১০৩। ি�ন ি�ম িবিডএস ১৩৮২:১৯৯২ 
১০৪। বলপেয়� �পনস িবিডএস ১৩৮৪:২০০২ (১ম িরিভশন) 
১০৫। এনােমল িসে��ক এ�েটিরয়র (আ�ার �কা�ং এ� িফিনিশং) িবিডএস ১৪২৩:২০১৮ (িরিভশন-১) 
১০৬। িলপি�ক িবিডএস ১৪২৪:১৯৯৩ 



 

 
১০৭।  �টিবল ওয়�ার �মড অব �মলামাইন �মাি�ঙ ক�াউ� িবিডএস ১৪২৫:১৯৯৩ 
১০৮। িসনেথ�ক িডটারেজ� পাউডার িবিডএস ১৪৪৫:১৯৯৪ 
১০৯। আফটার �শভ �লাশন িবিডএস ১৫২৪:১৯৯৫ 
১১০। ডাইএ�ােমািনয়াম ফসেফট িবিডএস ১৬২৮:২০০০ 
১১১। িসেম� �পই� িবিডএস ১৭০৬:২০০২ 
১১২। �ফিসয়াল ��� �পপার িবিডএস ১৭২৩:২০০৩ 
১১৩। টয়েলট ��� �পপার িবিডএস ১৭৪৫:২০০৬ 
১১৪। �বিব অেয়ল িবিডএস ১৭৬৬:২০০৪ 
১১৫। �ববী টয়েলট �সাপ িবিডএস ১৭৯৮:২০০৮ 
১১৬।  �টিবলওয়�ার �মড অব ইউিরয়া �মাি�ং ক�াউ� িবিডএস ১৮২৫:২০১১ 
১১৭। ি�ন ি�ম এ� �লাশন ফর �বিবস িবিডএস ১৮৫৮:২০১২ 
১১৮। �বিব �া� িবিডএস ১৮৮৪:২০১৪ 
১১৯। ি�ন �লাশনস িবিডএস ১৯২৩:২০১৬ 
১২০। ইমালশন �পই� িবিডএস ১৮২৭:২০১৮ (িরিভশন-১) 
১২১। ইেকােনািম ইমালশন �পই� (িডসেট�ার) িবিডএস ১৮৩৩:২০১৮ (িরিভশন-১) 
১২২। ি�ন পাউডার ফর �বিবস িবিডএস ১৮৪৪:২০১১ 

�েকৗশল- ১৯ 
১২৩। িসেম�  

পাট �-১: কে�ািজশন, ��িসিফেকশনস এ� কনফরিম� �াইেটিরয়া ফর কমন িসেম�স 
 
িবিডএস ইএন ১৯৭-১:২০০৩ 
িরঅ�াফাম �ড ২০১০ 

১২৪। কমন িবি�ং �� ি�কস িবিডএস ২০৮:২০০৯ (৩য় িরিভশন) 
১২৫। �সফ� �রজর ��ড� িবিডএস ২১৯:২০০২ (১ম িরিভশন) 
১২৬। �পােট �বল ফায়ার এ��ং�ইশার িবিডএস ৮২৫:১৯৯১ (িরিভ-১) িরঅ�াফাম �ড ২০০৭ 
১২৭। বাইসাইেকল িরমস িবিডএস ৯৮৬:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
১২৮। মাই� ি�ল (এমএস) পাইপ এ� �ালভানাইজড আয়রন (িজআই) পাইপস িবিডএস ১০৩১:২০০৬ (১ম িরিভশন) 
১২৯। িজিপ িশট (�ঢউ�নসহ) িবিডএস ১১২২:১৯৮৭ িরঅ�াফাম �ড ২০০৭ 
১৩০। ��ােটক�ভ �হলেমটস ফর �টার এ� �মাটর সাইেকল রাইডারস িবিডএস ১১৩৬:১৯৮৬ িরঅ�াফাম �ড ২০০৭ 
১৩১। �সেনটাির ওয়�ার অ�া�ােয়ে�স িবিডএস ১১৬২:২০১৪ 
১৩২। ��িসিফেকশন ফর আন �ািস�সাইজড পিলিভনাইল ��ারাইড (িপিভিস-ইইউ) ��সার পাইপস 

ফর �পােট �বল ওয়াট �ার 
িবিডএস ১৪৯৬:১৯৯৭ 

১৩৩। হাউজেহা� �রি�জােরটর এবং ি�জারস িবিডএস ১৮৪৯:২০১২ 
১৩৪। এয়ারকি�শনার িবিডএস ১৮৫২:২০১২ 
১৩৫। এ��েুডড ��াফাইলস অব এ�া�িমিনয়াম এ� এ�া�িমিনয়াম এলয়স িবিডএস ১৮৭৮:২০১৫ 
১৩৬। ি�ল ফর িদ ির-ইনেফাস �েম� অব কনি�ট  

(ক) অংশ-১: ��ইন বারস 
(খ) অংশ-২: িরবড বারস 

 
িবিডএস আইএসও ৬৯৩৫-১:২০১২ 
িবিডএস আইএসও ৬৯৩৫-২:২০১৬ 

১৩৭। 
 

�াস িসিল�ার- িরিফেলবল সীমেলস এ�া�িমিনয়াম এলয় �াস িসিল�ার- িডজাইন, 
ক��াকশন এ� �টি�ং 

িবিডএস আইএসও  ৭৮৬৬:২০০৮ 
 

�াস িসিল�ার- িরিফেলবল ওেয়ে�ড �ীল িসিল�ার- 
 �ট� ��সার- ৬০ বার পয �� 

িবিডএস আইএসও  ৪৭০৬:২০০৮ 
 

�াস িসিল�ার- িরিফেলবল সীমেলস �ীল �াস িসিল�ার- 
 িডজাইন, ক��াকশন এ� �টি�ং (�ট�াইল ��ংথ ১১০০ এমিপএ এর নীেচ) 

িবিডএস আইএসও  ৯৮০৯:২০০৮ 

 
�াস িসিল�ার- িরিফেলবল সীমেলস �ীল �াস িসিল�ার- 
 িডজাইন, ক��াকশন এ� �টি�ং (�ট�াইল ��ংথ ১১০০ এমিপএ এবং এর উপের) 

িবিডএস আইএসও  ৯৮০৯-২:২০০৮ 
 

�াস িসিল�ার- িরিফেলবল সীমেলস �ীল �াস িসিল�ার- 
 িডজাইন, ক��াকশন এ� �টি�ং (নরমালাইজড �ীল িসিল�ার) 

িবিডএস আইএসও  ৯৮০৯-৩:২০০৮ 
 

১৩৮। �সিনটারী �াপওয়�ার- িসে�ল এ� কি�েনশন ফর ওয়াটার সা�াই িসে�ম িবিডএস ইএন ২০০: ২০০৯ 
১৩৯। এ�া�িমিনয়াম/ িজংক �কােটড �ীল শীট িবিডএস আইএসও ৯৩৬৪:২০১১ 
১৪০। িব�িমন এ� িব�িমনাস বাই�ারস - �পিভং ��ড িব�েমনস 

িব�িমন এ� িব�িমনাস বাই�ারস - ��ম ওয়াক� ফর ��িসফাইং ক�াটায়িনক িব�িমনাস 
ইমালশনস 

িবিডএস ইএন ১২৫৯১:২০০৯ 
িবিডএস ইএন ১৩৮০৮:২০০৯ 

১৪১। িসরািমক টাইলস িবিডএস আইএসও ১৩০০৬:২০০৬ 
�ট�টাইল- ১২ 

১৪২। পপিলন �ফি�কস িবিডএস ৩২:২০১১ (৩য় িরিভশন) 
১৪৩। কটন িসউইং ��ডস িবিডএস ৩৩:১৯৮৯ (িরিভ-১)িরঅ�াফাম �ড ও০৫ 
১৪৪। �ট�টাইলস -�ট�স ফর কালার ফা�েনস পাট � ই ১১: কালার ফা�েনস � ি�িমং িবিডএস আইএসও ১০৫-ই ১১:২০০৪ 
১৪৫। কটন ক�ানভাস িবিডএস ৩১৯:২০০৫ (৩য় িরিভশন) 
১৪৬। আমে�লা �থ িবিডএস ১১২৫:২০০৫ (১ম িরিভশন) 



 

 
১৪৭। পিলেয়�ার ��� সা� �ং (মােক�ট ভ�ারাই�জ) িবিডএস ১১৪৮:২০১১ (২য় িরিভশন) 
১৪৮। পিলেয়�ার ��� ���ং িবিডএস ১১৭৫:২০১১ (২য় িরিভশন) 
১৪৯। রাবার ��াট �া�িমশন �বি�ং অব �ট�টাইল কন�াকশন ফর �জনােরল ইউজ িবিডএস ১১৯৯:২০০৫ (১ম িরিভশন) 
১৫০। রাবার কনেভয়র এ� ইিলেভটর �বি�ং অব �াই কন�াকশন  

(পাট �-১, ফর �জনােরল ইউজ) 
িবিডএস ১২০০(পাট �-১):২০০৫ 
(১ম িরিভশন) 

১৫১। ই�াি�য়াল িসউইং ��ডস �মড �হালিল অর পাট �িল �ম িসে��ক ফাইবারস িবিডএস ১২২১:২০১১ (৩য় িরিভশন) 
১৫২। �সিনটারী টাওেয়লস/ �াপিকনস িবিডএস ১২৬১:২০১৬ (িরিভশন-১) 
১৫৩। �ট�টাইলস - কালার ফা�েনস �র�ংস - ��িসিফেকশন িবিডএস ১৭৫৮:২০০৬ 

ইেলি�ক�াল- ২৮ 
১৫৪। টাংে�ন িফ�ােম� �া�স ফর �ডােমি�ক এ� িসিমলার �জনােরল লাই�ং পারপােসস 

পারফরেম� িরেকায়�ারেম�স 
িবিডএস ১৭:২০০৬ (৩য় িরিভশন) 

১৫৫। িসিলং �রােজস িবিডএস ১১৬:২০০৬ (২য় িরিভশন) 
১৫৬। িলড-এিসড �াট �ার �াটািরজ  

পাট � ১: �জনােরল িরেকায়�ারেম�স এ� �মথডস অব �ট� 
পাট � ২: ডাইেমনশনস অব �াটািরজ এ� ডাইেমনশন এ� মািক�ং অব টািম �নালস  
পাট � ৩: ডাইেমনশনস অব �াটািরজ ফর �হিভ কমািশ �য়াল িভিহক�ালস 

 
িবিডএস ২০৬ (পাট �-১):২০০২ (২য় িরিভশন) 
িবিডএস ২০৬ (পাট �-২):২০০২ (২য় িরিভশন) 
িবিডএস ২০৬ (পাট �-৩):২০০২(২য় িরিভশন) 

১৫৭। পারফরেম� এ� ক��াকসন অব ইেলকি�ক সা��েল�ং ফ�া� এ� �র�েলটরস (িসিলং এ� 
�ডকেহড ফ�া�, �াডা�াল ফ�া� এ� �টিবল/�কিবন ফ�া� উইথ ইন-িব� �র�েলটরস)  

িবিডএস ৮১৮:১৯৯৮ (১ম িরিভশন) 
অ�ােম�েম� ১:২০০৬ 

১৫৮। ই�ুেলেটড ��াি�বল কড �স 
পাট � ১: �জনােরল িরেকায়�ারেম�স 
পাট � ২: িরেকায়�ারেম�স ফর রাবার ই�ুেলেটড ��াি�বল কড �স 
পাট � ৩: িরেকায়�ারেম�স ফর িপিভিস ই�ুেলেটড ��াি�বল কড �স 
 
পাট � ৪: ��ি�বল কড �স ই�ুেলেটড উইথ ভািন �শড �াস ফাইবার 
পাট � ৫: িপিভিস ই�ুেলেটড এ�েটনিসবল লীডস 
পাট � ৬: �মথডস অব �ট� 

 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-১):২০০০ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-২):২০০১ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-৩):২০০১ (১ম িরিভশন) 
অ�ােম�েম� ১:২০০৯ 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-৪):২০০১ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-৫):২০০১ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ৮৯৯ (পাট �-৬):২০০১ (১ম িরিভশন) 

১৫৯। িপিভিস ই�ুেলেটড ক�াবলস (নন-আরমার �ড) ফর ইেলকি�ক পাওয়ার এ� লাই�ং িবিডএস ৯০০:২০১০ (২য় িরিভশন) 
১৬০। ওয়�াইি�ং ওয়�ারস- 

পাট � ১: এনােমলড রাউ� কপার ওয়�াইি�ং ওয়�ারস 
পাট � ২: এনােমলড �রক�াং�লার কপার ওয়�াইি�ং ওয়�ারস 
পাট � ৩: এনােমলড রাউ� অ�া�িমিনয়াম ওয়�াইি�ং ওয়�ারস 
পাট � ৪: এনােমলড �রক�াং�লার অ�া�িমিনয়াম ওয়�াইি�ং ওয়�ারস 
পাট � ৫: �ট� �মথডস 

 
িবিডএস ১০৩৪ (পাট �-১):২০০৬ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ১০৩৪ (পাট �-২):২০০৬   (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ১০৩৪ (পাট �-৩):২০০৬ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ১০৩৪ (পাট �-৪):২০০৬ (১ম িরিভশন) 
িবিডএস ১০৩৪ (পাট �-৫):২০০৬ (১ম িরিভশন) 

১৬১। �বয়ার অ�া�িমিনয়াম এ� অ�া�িমিনয়াম অ�ালয় ক�া�রস ফর ওভারেহড পাওয়ার �া�িমশন   
অ�া�িমিনয়াম ক�া�রস ি�ল ির-ইনেফারস �ড (এিসএসআর) ফর ওভারেহড পাওয়ার �া�িমশন 

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

১৬২। ি�-�ফজ ইনডাকশন মটরস িবিডএস ১১৩৯:১৯৮৬ অ�ােম�েম� ১:২০০৬ 
১৬৩। ইেল�িনক টাইপ ফ�ান �র�েলটরস িবিডএস ১৩২৩:১৯৯১ 
১৬৪। কাট আউট �ইচ (�মইন �ইচ) িবিডএস ১৩৯৫:১৯৯৩ 
১৬৫। �পারেসিলন ই�ুেলটর ফর ওভারেহড পাওয়ার লাইনস উইথ এ নিমনাল �ভাে�জ আপ � এ� 

ইন�িডং ১০০০ �ভা�  
িবিডএস ১৫৪৩:২০০৬ (১ম িরিভশন) 

১৬৬। �সলফ �ালাে�ড �া�স ফর �জনােরল লাই�ং সািভ�েসস পারফরেম� িরেকায়ারেম�স িবিডএস ১৭৩৪:২০০৩ 
১৬৭। এনািজ� ইিফিসেয়ি� �র�ং ফর �স�-�ালাে�ড �া�� এ�া� মিডউলার টাইপ কম�া� 

��ারেস� �া�স 
িবিডএস ১৭৬১:২০১৩ (১ম িরিভশন) 

১৬৮। ডাবল-ক�াপড �েরােস� �া�স - পারফরেম� ��িসিফেকশনস িবিডএস আইইিস ৬০০৮১:২০০৬ 
১৬৯। �াইমাির �াটািরজ- 

পাট � ১: �জনােরল 
পাট � ২: িফিজক�াল এ� ইেলকি�ক�াল ��িসিফেকশনস 
পাট � ৩: ওয়াচ �াটািরজ 
পাট � ৪:  �সইফ� অব িলিথয়াম �াটািরজ 
পাট � ৫: �সইফ� অব �াটািরজ উইথ অ�া�য়াস ইেলকে�ালাইট 

 
িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট �-১):২০০৫ 
িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট �-২):২০০৫ 
িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট �-৩):২০০৫ 
িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট �-৪):২০০৫ 
িবিডএস আইইিস ৬০০৮৬ (পাট �-৫):২০০৫ 

১৭০। ইেলকি�ক আয়রণস ফর হাউজেহা� অর িসিমলার ইউজ - �মথডস ফর �মজািরং পারফরেম�  িবিডএস আইইিস ৬০৩১১:২০১৮ 
১৭১। ই�ুেলটরস ফর ওভারেহড লাইনস উইথ এ নিমনাল �ভাে�জ অ�াবাভ ১০০০ �ভা� - পাট � ১: 

িসরািমক অর �াস ই�ুেলটর ইউিনটস ফর এিস িসে�মস - �ডিফিনশনস, �ট� �মথডস এ� 
অ�াকেস��া� �াইেটিরয়া 
পাট � ২: ই�ুেলটর ি�ংস এ� ই�ুেলটর �সটস ফর এিস িসে�মস - �ডিফিনশনস, �ট� �মথডস 
এ� অ�াকেস��া� �াইেটিরয়া 

 
িবিডএস আইইিস ৬০৩৮৩-১:২০০৬ 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৩৮৩-২:২০০৬ 

১৭২। পাওয়ার ক�াবলস উইথ এ��ুেডড ই�ুেলশন এ� �দয়ার এে�সিরজ ফর �রেটড �ভাে�েজস �ম 
১ �কিভ আপ � ৩০ �কিভ- 
পাট � ১: ক�াবলস ফর �রেটড �ভাে�েজস অব ১ �কিভ এ� ৩ �কিভ 

 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৫০২ (পাট �-১):২০১৮ 



 

পাট � ২: ক�াবলস ফর �রেটড �ভাে�েজস �ম ৬ �কিভ আপ � ৩০ �কিভ 
পাট � ৪: �ট� িরেকায়ারেম�স অন এে�সিরজ ফর ক�াবলস উইথ �রেটড �ভাে�েজস �ম ৬ 
�কিভ আপ � ৩০ �কিভ  

িবিডএস আইইিস ৬০৫০২ (পাট �-২):২০১৮ 
িবিডএস আইইিস ৬০৫০২ (পাট �-৪):২০১৮ 

১৭৩। �ইেচস ফর হাউজেহা� এ� িসিমলার িফ�ড ইেলকি�ক�াল ই�টেলশনস-  
পাট � ১: �জনােরল িরেকায়�ারেম�স 

িবিডএস আইইিস ৬০৬৬৯-১:২০১৮ 

১৭৪। �াগস এ� সেকট-আউটেলটস ফর হাউজেহা� এ� িসিমলার পারপােজজ- 
পাট � ১: �জনােরল িরেকায়ারেম�স 
পাট � ২-১: পা� ��লার িরেকায়ারেম�� ফর িফউজড �াগস 
পাট � ২-২: পা� ��লার িরেকায়ারেম�স ফর সেকট-আউটেলটস ফর অ�া�ােয়ে�স 
পাট � ২-৩: পা� ��লার িরেকায়ারেম�� ফর �ইচড সেকট-আউটেলটস উইদাউট ই�ারলক ফর 
িফ�ড ই�টেলশনস 
পাট � ২-৪: পা� ��লার িরেকায়ারেম�স ফর �াগস এ� সেকট-আউটেলটস ফর এসইএলিভ 
পাট � ২-৫: পা� ��লার িরেকায়ারেম�স ফর আ�াডা�রস 
পাট � ২-৬: পা� ��লার িরেকায়ারেম�স ফর �ইচড সেকট-আউটেলটস উইথ ই�ারলক ফর 
িফ�ড ইেলকি�ক�াল ই�টেলশনস 
পাট � ২-৭: পা� ��লার িরেকায়ারেম�স ফর কড � এ�েটনশন �সটস 

 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-১:২০১৬ 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-২-১:২০১৬ িবিডএস আইইিস 
৬০৮৮৪-২-২:২০১৬ 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-২-৩:২০১৬ 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-২-৪:২০১৬ 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-২-৫:২০১৬ িবিডএস আইইিস 
৬০৮৮৪-২-৬:২০১৬ 
 
িবিডএস আইইিস ৬০৮৮৪-২-৭:২০১৬ 

১৭৫। �ালা� ফর �উ�লার �লেরােস� �া�স - পারফরেম� িরেকায়�ারেম�স িবিডএস আইইিস ৬০৯২১:২০০৫ 
১৭৬। ইেল�িনক �ালা� ফর �উ�লার ��ােরােস� �া�স পারফরেম� িরেকায়ারেম� িবিডএস আইইিস ৬০৯২৯:২০০৫ 
১৭৭। ইেলকি�িস� িমটািরং ই�ইপেম� (এ.িস.)- পা� ��লার িরেকায়�ারেম�স - পাট � ১১: 

ইেলে�ােমকািনক�াল িমটারস ফর অ�াক�ভ এনািজ� (�ােসস ০.৫, ১ এ� ২) 
িবিডএস আইইিস ৬২০৫৩-১১:২০১৩ 

১৭৮। সািক�ট ��কার ফর হাউজেহা� এ� িসিমলার ই�টেলশনস িবিডএস আইইিস ৬০৮৯৮-১:২০১৬ 
১৭৯। ইেলি�িস� িমটািরং- �প�া� িসে�ম িবিডএস আইইিস ৬২০৫৫-৩১:২০১৭ 
১৮০। ইেলকি�িস� িমটািরং ই�েয়পেম� (এিস) ─ পা� ��লার িরেকায়ারেম�� পাট � ২১: ��া�ক 

িমটার� ফর এি�ভ এনািজ� (�াস ১ এ�া� �াস ২) 

িবিডএস আইইিস ৬২০৫৩-২১:২০১৩ 

১৮১। �স�-�ালাে�ড এলইিড �া�স ফর �জনােরল লাই�ং সািভ �েসস উইথ সা�াই �ভাে�জ>৫০ 
ঠ ─ পারফেম �� িরেকায়ারেম�স 

িবিডএস আইইিস ৬২৬১২:২০১৫ 



 

 

List of Imported 54 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 

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 
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 

------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




