
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ধান বয়লার পিরদশেকর কাযালয় 

িশ  ভবন এেন  িবি ং 
৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

 
১।   সা িফেকট নবায়েনর িফেসর হার ◌ঃ 

বয়লার র ং (বগ ট) নবায়ন িফেসর হার 
১ হইেত ১০০ বগ ট পয  ২,৫০০/- 
১০১ হইেত ৩০০ বগ ট পয  ৩,৫০০/- 
৩০১ হইেত ৫০০ বগ ট পয  ৪,৫০০/- 
৫০১ হইেত ৭০০ বগ ট পয  ৫,০০০/- 
৭০১ হইেত ৯০০ বগ ট পয  ৫,৫০০/- 
৯০১ হইেত ১১০০ বগ ট পয  ৬,০০০/- 
১১০১ হইেত ২০০০ বগ ট পয  ৬,৫০০/- 
২০০১ হইেত ৪০০০ বগ ট পয  ৭,০০০/- 
৪০০১ হইেত ৬০০০ বগ ট পয  ৭,৫০০/- 
৬০০১ হইেত ৮০০০ বগ ট পয  ৮,০০০/- 
৮০০১ হইেত ১০০০০ বগ ট পয  ৮,৫০০/- 
১০০০০ এর উে              ৯,০০০/- 

                        

২।  ন ন বয়লার রিজে শন দেনর জ  িফেসর হারঃ 

বয়লার র ং (বগ ট) ইং 
পরী ণ  

িফস 

রিজে শন  
িফস 

পিরদশন িফস মাট 

১ হইেত ১০০ বগ ট পয  ২,৫০০/- ২,৫০০/- ২,৫০০/- ৭,৫০০/- 
১০১ হইেত ৩০০ বগ ট পয  ৩,৫০০/- ৩,৫০০/- ৩,৫০০/- ১০,৫০০/- 
৩০১ হইেত ৫০০ বগ ট পয  ৪,৫০০/- ৪,৫০০/- ৪,৫০০/- ১৩,৫০০/- 
৫০১ হইেত ৭০০ বগ ট পয  ৫,০০০/- ৫,০০০/- ৫,০০০/- ১৫,০০০/- 
৭০১ হইেত ৯০০ বগ ট পয  ৫,৫০০/- ৫,৫০০/- ৫,৫০০/- ১৬,৫০০/- 
৯০১ হইেত ১১০০ বগ ট পয  ৬,০০০/- ৬,০০০/- ৬,০০০/- ১৮,০০০/- 
১১০১ হইেত ২০০০ বগ ট পয  ৬,৫০০/- ৬,৫০০/- ৬,৫০০/- ১৯,৫০০/- 
২০০১ হইেত ৪০০০ বগ ট পয  ৭,০০০/- ৭,০০০/- ৭,০০০/- ২১,০০০/- 
৪০০১ হইেত ৬০০০ বগ ট পয  ৭,৫০০/- ৭,৫০০/- ৭,৫০০/- ২২,৫০০/- 
৬০০১ হইেত ৮০০০ বগ ট পয  ৮,০০০/- ৮,০০০/- ৮,০০০/- ২৪,০০০/- 
৮০০১ হইেত ১০০০০ বগ ট পয  ৮,৫০০/- ৮,৫০০/- ৮,৫০০/- ২৫,৫০০/- 
১০০০০ এর উে     ৯,০০০/-     ৯,০০০/-   ৯,০০০/-   ২৭,০০০/- 

 



 

২  - 

 

৩।   ি েকট সা িফেকেটর  (নবায়ন) জ  িফেসর হার ◌ঃ 

 িববরণ িফেসর িব মান হার 
ি েকট সা িফেকেটর জ  িফস ৫০০/- 

৪।   রিজে শন বইেয়র জ  িফেসর হার ◌ঃ 

িববরণ িফেসর িব মান 
হার 

রিজে শন বইেয়র জ  িফস ১,০০০ 

৫।    সা ািহক ও অ া  সরকারী র িদেন পিরদশেনর জ  অিতির  িফসঃ 

িববরণ িফেসর িব মান হার 
সা ািহক ও অ া  সরকারী র 
 িদেন পিরদশেনর জ  অিতির  
িফস 

২,০০০/- 

 

৬।                   বয়লার পিরচারক যা তা সা িফেকট পরী ার িফেসর হার ◌ঃ 

 
িববরণ িফেসর িব মান 

হার 
বয়লার পিরচারক যা তা 
সা িফেকেটর পরী ায় অংশ হেনর 
জ  িফসঃ 
       থম ণীর পরী ার িফস 
       ি তীয় ণীর পরী ার িফস 

 
 

৮০০/- 
৫০০/- 

 

৭।   ি েকট সা িফেকেটর (বয়লার পিরচারক) জ  িফেসর হার ◌ঃ 

িববরণ িফেসর িব মান 
হার 

ি েকট সা িফেকেটর  জ  িফসঃ ৩০০/- 

 


