
কারিগরি সহায়তা পরিসসবা রবরি 

(ভ্যাট ও কর বাদে সমস্ত চার্জ) 

 

I. সািািণ কারিগরি সসবা 

A. গ্রাহসকি সাইসে সম্পারিত কারিগরি সসবা সমূহ: 

গ্রাহকসক কারিগিী সহায়তা সসবা প্রিাসেি জন্য সািািেত দুজে রবসেষসেি একটি িল সপ্রিণ কিা হয়। পরিসসবাি েততারি এবং 

চাজত রেম্নরলরিত ভাসব রেি তারিত িসয়সে:  

1. সুপারভ্াইর্রর পর্ জাদের কমীদের পররদসবা চার্জ 

 ক) দিরেক রভরিসত (স্বাভারবক ০৮ কর্ তঘন্টা) : ৳ ৪,০০০/- 

 খ) ঘন্টা রভ্রিদে (সাপ্তারিক ছুটি এবং অরিদসর সমদের অরেররক্ত) : ৳ ৭০০/- 

2. নন-সুপারভ্াইর্রর কমীদের পররদেবা চার্জ 

 ক) দিরেক রভরিসত (স্বাভারবক ০৮ কর্ তঘন্টা) : ৳ ১,৮০০/- 

 খ) ঘন্টা রভ্রিদে (সাপ্তারিক ছুটি এবং অরিদসর সমদের অরেররক্ত) : ৳ ৩০০/- 

3. র্ন্ত্র ও উপকরন ভ্াড়া : ৳ ১,২০০/-~৪৮,০০০/- 

4. েথ্য রবদেেণ, ররদপাটি জং এবং ওভ্ারদিড ব্যে    

 প্ররেটি কাদর্র র্ন্য েথ্য রবদেেণ এবং প্ররেদবেন করা 

(প্ররেটি রভ্ন্ন মমরিদনর মেদে) 

: ৳ ১,২০০/-~১২,০০০/- 

 ওভ্ারদিড চার্জ (দমাট ব্যদের উপর) : ১৭-২৮% 

5. ভ্যাট এবং অন্যান্য চার্জ : রহসাবস াগ্য 

 ভ্যাট ও অন্যান্য চার্জ প্রদর্ার্য মেদে সরকারী রবরি মমাোদবক  মর্াগ করদে িদব।   

6. সািারণ িেজবলী   

 ক) টিআইরসআই কমীদের দেরনক খাবার এবং থাকার ব্যবস্থা গ্রািক রনদর্র ব্যবস্থাপনাে আদোর্ন করদবন। 

 খ) কাদর্র র্ার়্গার অবস্থান এবং অন্যান্য অবস্থার উপর রনভ্জর কদর ২৮% অবরি একটি ওভ্ারদিড ব্যে রনি জাররে 

িে। 

B. টিআইরসআই সাইদট পররচারলে কাররগরী পররদেবা  

টিআইরসআই সাইদট কাররগরর মসবা / কাদর্র র্ন্য রনি জাররে চার্জ: 

1. সুপারভ্াইর্ারর কমীদের পররদেবা চার্জ 

 ক) দিরেক রভরিসত (স্বাভারবক ০৮ কর্ তঘন্টা) : ৳ ১,৭০০/- 

 ি) ঘন্টা রভরিসত (সাপ্তারহক ছুটি এবং অরিসসি সর্স ়েি অরতরিক্ত) : ৳ ৭০০/- 

2. নন-সুপারভ্াইর্ারর কমীদের পররদেবা চার্জ 

 ক) দিরেক রভরিসত (স্বাভারবক ০৮ কর্ তঘন্টা) : ৳ ৬০০/- 

3.  ন্ত্র ও উপকিে ভাড়া   

 ক) দিরেক রভ্রিদে : ৳ ৫০০/-~২,৭০০/- 

 খ) ঘন্টা রভরিসত 

 

: ৳ ১০০/-~৪০০/- 

4. েথ্য রবদেেণ, ররদপাটি জং এবং ওভ্ারদিড ব্যে   

 ক) প্রদর্ার্য মেদে েথ্য রবদেেণ ও ররদপাটি জং : ৳ ৬০০/-~৬,০০০/- 

 ি) ওভ্ারদিড চার্জ (দমাট ব্যদর়্র উপর) : ১৭-২৮% 

5. ভ্যাট এবং অন্যান্য চার্জ   

 ভযাে ও অন্যান্য চাজত প্রস াজয সেসে সিকািী রবরি সর্াতাসবক  স াগ কিসত হসব। : রহসাবস াগ্য 



II. রাসােরনক রবদেেণ ও পররদবিগে পররদসবা সমূি 

 

A. গ্রাহসকি সাইসে সম্পারিত রবদেেণ: 

1. মসবা খরচ : রনবন্ধ- I.A. অনুর্ােী 

 সািািেত দুজে রবসেষসেি একটি িল গ্রািদকর সাইদট নমুনা সংগ্রি এবং প্রাথরমক 

রবদেেদণর র্ন্য মপ্ররণ করা িে। মসবার িেজারে এবং চার্জ রনবন্ধ -I.A অনুর্ােী 

পররচারলে। 

  

2. প্ররে রবদেেদণর ব্যে : ৳ ৪০০/-~৫,০০০/- 

 গ্রািদকর সাইট িদে সংগৃিীে এবং টিআইরসআই ল্যাব-এ রবদেেদণর কার্ 

সম্পারেে নমুনার র্ন্য রবদেেন প্ররে মূল্য (সারণী -১ এ অনুর্ােী) 

  

B. টিআইরসআই সাইদট সরবরািকৃে নমুনা: : ৳ ৪০০/-~৫,০০০/- 

 টিআইরসআই সাইদট সরবরািকৃে নমুনাগুরলর র্ন্য রবদেেন প্ররে মূল্য (সারণী -১ 

এ অনুর্ােী) 

  

C. চুরক্তরভ্রিক মসবা/কম জ : চুরক্ত অনুর্ােী 

 কাররগরী মসবার র্ন্য গ্রািদকর সাদথ চুরক্ত করা মর্দে পাদর। IEE, EIA 

ররদপাট জ প্রস্তুে, ETP রডর্াইন এবং পররদবি সুরো পররদেবা ইেযারে 

সম্পরকজে সমস্ত রবের়্াবলী এেেরবেেক চুরক্তর িেজাবলী দ্বারা পররচারলে িদব। 

  

 

 

 

 

  



 
সারণী -১: রাসােরনক রবদেেণ ও মভ্ৌে রবেে পররমাদপর র্ন্য রনি জাররে রি 

 (টিআইরসআই সাইদট সরবরািকৃে) 

 
ক্ররর্ক 

েং 

নমুনার রববরণ  রবদেেদণর র্ন্য রনি জাররে রি 

(টাকা) 

01. মভ্ৌে পররমাপ   

 মমালার ওর্ন, ররএদর্দন্টর পররমাণ, পরীোগাদর ব্যবহৃে কাদচর রর্রনসপদের 

পররমাণ, ঘনত্ব, আসপরেক গুরুত্ব 

: ৳ ৪০০/- 

02. র্ল, র্লবর্জয, দ্রবণ এবং েরল নমুনা   

 a)  মভ্ৌে দবরিষ্ট্য 

pH, পররবারিো, অস্বচ্ছতা, রঙ, TDS, TSS 

: ৳ ১,০০০/- 

 b)  অ-িােব উপাোন 

রসরলকা, সালদিট, সালিাইড, িসদিট, নাইদেট, মলারাইড, লবণাক্তো, 

কদ ারো, অযাদমারনর্া়, কাব জদনট, মুক্ত মলাররন 

: ৳ ১,০০০/- 

 c)  িাতু এবং িােব উপাোন 

আর়্রন, োমা, রবসমাথ, অযালুরমরনর়্াম, রলরথর্া়ম, রসলভ্ার, মরারমর্া়ম, 

রনদকল, েস্তা, সীসা, ম্যাঙ্গারনর্, কযালরসর্া়ম, ম্যাগদনরসর়্াম, মসারডর্া়ম, 

রসরলদকট, পটারসর্া়ম, কযাডরমর্া়ম, স্ট্ররন্টর্া়ম ইেযারে 

: ৳ ১,৫০০/- 

 d)  দর্ব রবদেেন ও সূচক পরারমরে 

মেল এবং গ্রীস, রাসার্র়নক অরিদর্ন চারিো (COD), দর্ব রাসার্র়নক 

অরিদর্ন চারিো (BOD) 

: ৳ ২,০০০/- 

 e) দেলাক্তকরণ মেল, মভ্ার্যদেল এবং চরব জ রবদেেণ 

িােব সামগ্রী, আদর্া়রডন মান, স্যাপরনরিদকিন মান, সান্দ্রো 

: ৳ ১,৫০০/- 

 ফ্ল্যািপদর্ন়্ট, অযারসদডর মান, আদ্র জো : ৳ ১,২০০/- 

 f) মাইদরাবাদর়্ালরর্কাল পরীো 

মমাট গণনা, ই-করলিম জ গণনা 

: ৳ ১,৫০০/- 

03. গ্যাদসর নমুনা রবদেেণ:   

 a) গ্যাদসর রমশ্রণ 

িাইদরাদর্ন, নাইদোদর্ন, অরিদর্ন, আগ জন, CO, CO2, 

িাইদরাকাব জন (C1 ~ C6+) 

: ৳ ১,২০০/- 

 b) রনগ জমন গ্যাস রবদেেণ: সালিাদরর অিাইড (SOx), কাব জদনর অিাইড 

(COx), নাইদোদর্দনর অিাইড (NOx), অরিদর্ন, নাইদোদর্ন, আদ্র জো 

: ৳ ১,৫০০/- 

 োপমাো, চাপ, প্রবাদির িার : ৳ ১,০০০/- 

 a) ইনদডার বার়়্ু মান রবদেেণ: সাসদপন্ড পাটি জকুদলট ম্যাটার (SPM), VOC, 

CFC, রমদথন, ওদর্ান, অযাদমারনর়্া, SOx, NOx COx, অরিদর্ন, 

িাইদরাদর্ন সালিাইড, মলাররন 

: ৳ ২,০০০/- 

04. সরলড নমুনা রবদেেণ   

 a) ইস্পাে, খাে, আকররক এবং খরনর্ 

আর়্রন, োমা, রবসমাথ, অযালুরমরনর়্াম, রসলভ্ার, মরারমর্া়ম, রনদকল, েস্তা, 

সীসা, ম্যাঙ্গারনর্ ইেযারে 

: ৳ ১,৮০০/- 

 b) কর্ল়া ও মকাক রবদেেণ   

 রস্থর কযাদলারররিক মানযুক্ত কাব জন, সালিার : ৳ ২,৫০০/- 

 উদ্বার়্ী উপাোন, ইগরনিন েে, ছাই সামগ্রী : ৳ ১,৫০০/- 



 আদ্র জো, কণার আকার, ঘনত্ব ইেযারে : ৳ ১,০০০/- 

 c) মাটি ও সার 

দর্ব পোথ জ, চুদনর ঘাটরে, পররবারিো, নাইদোদর্ন, সালিার, িসিরাস, 

সালদিট, মলারাইড, রসরলকা, রপএইচ, পটারসর্া়ম, কযালরসর়্াম, 

ম্যাগদনরসর়্াম, োমা, মলািা, অযালুরমরনর়্াম 

: ৳ ১,৫০০/- 

 d) বর্ল়ার মেল এবং স্লার্ রবদেেণ 

গ ন, ইগরনিন েে 

: ৳ ১,৮০০/- 

 e) উরিে এবং িাকসবরর্   

 প্রাথরমক উপাোন সন্ধান : ৳ ১,৮০০/- 

 আদ্র জো, ছাই ইেযারে : ৳ ১,০০০/- 

 f) িাদ্য পণ্য, র্াে এবং র্াংস ইতযারি   

 মমৌরলক উপাোন, চরব জ, মপ্রাটিন, কাদব জািাইদরট, কযাদলাররি মান ইেযারে 

রনি জারণ 

: ৳ ১,৮০০/- 

 আদ্র জো, ছাই, pH : ৳ ১,০০০/- 

 g) প্রাণী ও মপারি রিড   

 প্রাথরমক উপাোন সন্ধান : ৳ ১,৮০০/- 

 আদ্র জো, ছাই, pH. : ৳ ১,০০০/- 

 িযাট, মপ্রাটিন, কযাদলারররিক মান ইেযারে : ৳ ১,৮০০/- 

 h) িাম জারসউটিকযালস, রাগস, কীটনািক এবং প্রসািনী   

 প্রাথরমক উপাোন সন্ধান : ৳ ১,৮০০/- 

 

 আদ্র জো, pH,  রবভ্ার্ন মান, দ্রাবক ইেযারে : ৳ ১,০০০/- 

 i) মূল রাসােরনক দ্রদব্যর রবশুদ্ধো : ৳ ২,০০০/- 

 j) পরলমার এবং প্লারিদকর উপকরণ   

 রর্দনর আেন রবরনমে েমো : ৳ ১,৫০০/- 

 মমৌরলক উপাোন : ৳ ১,৮০০/- 

05. মেস উপাোন রবদেেণ   

 মাটি/সরলড বস্তুদে আদস জরনক ও পারদের পররমান 

পারনদে আদস জরনক ও পারদের পররমান 

: ৳ ৫,০০০/- 

৳ ২,০০০/- 

06. িব্দ এবং রবরকরণ দূেণ সলসভল : ৳ ২,০০০/- 

দ্রষ্টব্য: 
1) উপদরাক্ত োরলকার়্ উরিরখে নে এমন রবদেেন কাদর্র মেদে উপযুক্ত পদ্ধরে/দমথড  প্ররেষ্ঠার মাধ্যদম কম জ সম্পােন 

করা মর্দে পাদর। এ িরদনর কাদর্র মেদে কাদর্র পররমান ও এেেরবেেক অন্যান্য রবেদের উপড় রনভ্জর কদর 

রবদেেণ কাদর্র মূল্য রনি জারন করা িদব। 

2) এক সাদথ প্রোনকৃে (নূন্যেম রেনটি নমুনা)একই রবদেেন কাদর্র মেদে  সািারণ িাদরর 20% ছাড় প্রোন করা মর্দে 

পাদর। 

3) রবদেেণ চাদর্জর মেদে একক রবদেেদণর র্ন্য সব জরনম্ন এক িার্ার ১০০০ টাকা রনি জাররে িদব। 


