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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয় 

(রল্প ভন্ত্রণারয়) 

রল্প বফন, এদনক্স রফরডাং 

৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা- ১০০০ 

www.boiler.gov.bd 

 

 

প্রধান ফয়রায রযদ শকেয োম শারকয়য ২০০৯-১০ র্ শ ফছয হকে ২০১৬-১৭ র্ শ ফছয ম শন্ত  অয় ও ব্যকয়য রফফযণঃ 

 
ক্ররভে নং অথ শ ফছয আয় ব্যয় 

০১ ২০০৯-১০ ১,৬৬,৫১,০০০/- ২৯,৪১,০০০/- 

০২ ২০১০-১১ ২,২৫,৩৩,০০০/ ৯০,৯০,০০০/- 

০৩ ২০১১-১২ ২,৬৭,২৭,০০০/- ৫০,২৫,০০০/- 

০৪ ২০১২-১৩ ২,৮৫,৩৫,০০০/- ৭১,৫১,০০০/- 

০৫ ২০১৩-১৪ ৩,৪০,০১,০০০/- ৭৭,৬১,০০০/- 

০৬ ২০১৪-১৫ ৩,৮৮,৬৩,০০০/- ৫৮,৬৪,০০০/- 

০৭ ২০১৫-১৬ ৪,০৭,৯৪,০০০/- ৮৪,২৫,০০০/- 

০৮ ২০১৬-১৭ ৪,৭১,৮৯,০০০/- ১,২৪,৯৬,০০০/- 

মভাট ২৫,৫২,৯৩,০০০/- ৫,৮৭,৫৩,০০০/- 
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জনেল্যাকণ প্রধান ফয়রায রযদ শকেয োম শারকয়য ভূরভো রনম্নরূঃ 

 
 জনগণেয দ োযণগোড়োয় দফো দ ৌঁছোণনোয রণযে দভ,২০১২ োণর ঢোকো, চট্টগ্রোভ ও যোজোীণে ৩টি আঞ্চলরক অলপ 

স্থোন কযো ণয়ণছ। 

 প্রধোন ফয়রোয লয  শণকয   আণগ্রণেন ও নতুন   সৃজন জনফর ১৮ জন ণে বৃলি কণয ৩০ জণন উন্নীে 

কযো ণয়ণছ। 

 এ কাম যারয়েয শুন্য য়েয ভয়ে প্রধান ফেরায রযে যয়কয ১(এক) টি ে, উ-প্রধান ফেরায রযে যয়কয ২(দুই)টি 

ে, ফেরায রযে যয়কয ১(এক)টি ে পূযণ কযা হয়েয়ে। এোড়া অরপস সহকাযী-কাভ-করিউটায মুদ্রাক্ষরযক এয 

২(দুই)টি েসহ আউট সসারস যিং এয ড্রাইবায এয ২(দুই)টি ে, রনযাত্তা প্রহযী ২(দুই)টি ে ও রযচ্ছন্নতা কভীয 

১(এক)টি ে পূযণ কযা হয়েয়ে। 

 প্রধান ফেরায রযে যয়কয কাম যারয়েয স্ট্যাটাস উন্নীতকযণসহ খুরনা, যিংপুয, ও ভেভনরসিংহ রফবায়ে ১(এক)টি কয়য 

সভাট ৩(রতন)টি এফিং োজীপুয ও নাযােণেঞ্জ এরাকাে ১(এক)টি কয়য সভাট ২(দুই)টি, সফ যয়ভাট ৫(াঁচ)টি আঞ্চররক 

অরপস স্থানসহ ২৩৫ জন জনফর বৃরিয জন্য প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা হয়েয়ে। 

 ফয়রোয ংক্রোন্ত কর েথ্য েোইনোলভক ওণয়ফ োইট তেলয কযো ণয়ণছ।  

 ফয়রোয ও ন প্রোপ্ত কর ফয়রোয লযচোযকণ য েোটোণফজ প্রস্তুে কণয ওণয়ফ োইণট প্র োন কযো ণয়ণছ। পকর 

ওকয়ফসাআকট ফয়রায নম্বয ও সনদত্র নম্বয আনপুট েকয ফয়রায ও ফয়রায রযচাযকেয সের েথ্য জানা মায়। 

 স্বয়ংরক্রয়বাকফ এসএভএস এয ভাধ্যকভ ফয়রোয ব্যফোযকোযীণ য ফয়রায চারনায সনদকত্রয মভয়াদ উত্তীকণ শয োরযখ 

জানাকনা হকে। 

 এ োম শারয় হকে প্রদত্ত মসফায ভকধ্য ফয়রায রনফন্ধন, নফায়ন ও স্থানীয়বাকফ তেযীকৃে ফয়রায এয সনদ প্রদাকনয প্ররক্রয়া 

সহজীকৃে েযা হকয়কছ। 

 লফটিআযলয ভোধ্যণভ দভোফোইর ব্যফোযকোযীণ য লনকট ফয়রোয লফলণয় ণচেনেোমূরক গুচ্ছফোেশো দপ্রযে কযো ণয়ণছ।  

 গে ১৭/১২/২০০৯, ২৬/১০/২০০৯, ০২/০৫/২০১১,১৮/০৫/২০১১, ১১/০৪/২০১৬, ২৪/০৯/২০১৬, ২৫/০৯/২০১৬, 

২৬/০৯/২০১৬, ২৭/০৯/২০১৬, ২৯/০৯/২০১৬, ২১/০৮/২০১৭, ২৪/০৮/২০১৭, ২৯/০৮/২০১৭, ১১/০৯/২০১৭, 

১৩/০৯/২০১৭, ১৪/০৯/২০১৭ োরযকখ রফরবন্ন জোেীয় ত লনক লিকোয় ফয়রোয লফলয়ক ণচেনেোমূরক লফজ্ঞলপ্ত প্রচোয 

কযো ণয়ণছ। 

 ফয়রোয ব্যফোয লফলণয় ণচেনেো বৃলিয রণযে স্টেকদোল্ডোযণ য োণে ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও 

২০১৬-১৭ অথ শ ফছদয মথাক্রদভ ২টি, ৫টি ও ৬টি ও ৭টি আণরোচনো বো কযো ণয়ণছ । 
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কাম শক্রভ র্ শ ফছয মভাট 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ফয়রায রযদ শন ও 

চারনায নুভরে 

প্রদান 

৩৬৬১ ৪০১১ ৩৯০০ ৩৬৬৮ ৩৯৫৪ ৪৪৫০ ৫০৩৫ ৫০৩৯ ৩৩৭১৮ 

নতুন ফয়রায 

মযরজকেন প্রদান 

৩০৩ ৩০৯ ৩৪৩ ৩২৮ ৩৩৭ ৪১৫ ৫৭৮ ৬৯৭ ৩৩১০ 

স্থানীয়বাকফ 

তেরযকৃে ফয়রায 

রযদ শনপূফ শে 

সার্ট শরপমেট প্রদান 

৮৫ ১০৩ ১১১ ১২৪ ১১৬ ১৮১ ২৬৩ ৩২৩ ১৩০৬ 

ফয়রায রযচাযে 

প্রার্ীকদয দক্ষো 

মাচাআকয়য জন্য 

যীক্ষাগ্রহণ 

৮৩৯ ১৮৫ ৭৭৬ ৮৩৪ ৪০৯ ১২৩৩ ৯৯৭ ১০৪১ ৬৩১৪ 

 

 

 

ন্যান্য োম শাফরীঃ 

 প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয়য  www.boiler.gov.bd নাদভ একটি ডায়নারভক ওদয়ফসাইট ততরয কযা 

হদয়দছ এফাং উক্ত ওদয়ফসাইদট স্টেকদহাডাযদদয জন্য হারনাগাদ রসটিদজন চাট শাযসহ রফরবন্ন পযভ, চারান, ফয়রায 

আইন ও রফরধসমূহ আদরাড কযা হদয়দছ।  

 প্রধোন ফয়রোয লয  শণকয কোম শোরণয়য ওণয়ফোইণট প্রলেভোণ লনফলিে ফয়রোণযয েোলরকো, চূড়োন্তবোণফ প্রস্তুেকৃে 

নণ য েোলরকো, স্থোনীয়বোণফ তেলযকৃে ফয়রোণযয ন  প্র োণনয েোলরকো ও লেউ ফয়রোণযয েোলরকো প্র োন কযো ণচ্ছ।  

 ফয়রোয ব্যফোযকোযীণ য সকচেনোয জন্য ফয়রায চারনায সনদকত্রয মভয়াদ উত্তীকণ শয  ৩০ রদন পূকফ শ স্বয়ংরক্রয়বাকফ 

ফােশা মপ্রযণ েযা হকে।  
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ফয়রায রযদ শকনয পকটাগ্রাপ 

 

স্থানীয়বাকফ তেরযকৃে ফয়রায রযদ শকনয পকটাগ্রাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফয়রায রযচাযেকদয সনদ প্রদান নুষ্ঠাকনয পকটাগ্রাপ  

 


