ওয়েফসাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরায়দ সযকায
প্রধান ফেরায রযদশয়কয কাম শারে
(রল্প ভন্ত্রণারে)
রল্প বফন, এয়নক্স রফরডাং
৯১, ভরতরির ফা/এ, ঢাকা- ১০০০
www.boiler.gov.bd

সসফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (Citizen Charter)
১রবন . ও রভন
রবন:সাযায়দয় রনযাদ ফেরায ব্যফহায।
রভন: রফরধ সভাতায়ফক রযদশন ও যীক্ষন এফাং ননধ ধানযত ব্যনি কর্তক
ধ ফয়রায নযচাযনায ভাধ্যমভ ভানম্মত ফয়রায ব্যফাযপূফ ধক ননযাত্তা নননিতকযণ।
২ .প্রনতশ্রুত সফামূ
২.১ নাগরযক সসফা
ক্র.
নাং

সসফায নাভ

সসফা প্রদান দ্ধরত

(১)

(২)

(৩)

১

নফমদম মত
ফয়রায
আভদাননয
ছাড়ত্র প্রদান

১. আমফদনকাযীয ননকট
মত আমফদন গ্রণ;
২. আমফদন মাচাইফাছাইকযণ;
৩. কর্তধ মেয অনুসভাদন
গ্রণ;
৪. ছাড়ত্র ডাকমমামে/ইসভইমর আমফদনকাযীয
ননকট সপ্রযণ।
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সসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত

সসফা প্রদায়নয
সভেসীভা

দারেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দরফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর)

(৪)
১। ক্র সকনার কনস্ট্রাকন ড্রইং
২।নটং াযমপ নাফ
৩। ফয়রাযমযয চাভান অংমূময নিয নাফ
৪। নযদধন কর্তধ মেয ননকট মত ফয়রায
ধ
প্রস্তুতকারীন ভময়য নযদধন াটনপমকট
৫। প্রস্তুতকাযীয ননকট মত ফয়রায ততযী ও
ধ
যীোয াটনপমকট
৬। ইস্পাত প্রস্তুতকাযীয ননকট মত ইস্পাত ততনয
ও যীোয নাফ
৭। প্রস্তুতকাযী স্ট্যাম্প
৮। চারনা ও ংযেণ ম্যানুময়র

(৫)

(৬)

(৭)

নপ প্রানিয য ১০
নদন

সভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১৪-০২৬৬৬৮
infoboiler@yahoo.com

নটং াযমপ অনুাময
ননধ ধানযত ফ ধননম্ন ২৫০০/মত মফ ধাচ্চ ৯০০০/- টাকা
“১-৩৯৩১-০০০০-২০১৫”
সকামড নপ প্রদান কময
সেজাযী চারামনয মূর কন
দানির

ওয়েফসাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

ক্র.
নাং

২

৩

সসফায নাভ

স্থানীয়বামফ
ততনয ফয়রামযয
নদত্র প্রদান

ফয়রায
সযনজমেন
প্রদান

সসফা প্রদান দ্ধরত
১. আমফদনকাযীয ননকট
মত আমফদন গ্রণ;
২. আমফদন মাচাইফাছাইকযণ;
৩. কর্তধ মেয অনুমভাদন
গ্রণ;
৪. নদত্র
ডাকমমামে/ই-সভইমর
আমফদনকাযীয ননকট
সপ্রযণ

১. আমফদনকাযীয ননকট
মত আমফদন গ্রণ;
২. আমফদন মাচাইফাছাইকযণ;
৩. কর্তধ মেয অনুমভাদন
গ্রণ;
৪. নদত্র
ডাকমমামে/ই-সভইমর
আমফদনকাযীয ননকট
সপ্রযণ।
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১। ক্র সকনার কনস্ট্রাকন ড্রইং
২।নটং াযমপ নাফ
৩। ফয়রাযমযয চাভান অংমূময নিয নাফ
৪। ইস্পাত প্রস্তুতকাযীয ননকট মত ইস্পাত ততনয
ও যীোয নাফ

১। ক্র সকনার কনস্ট্রাকন ড্রইং
২।নটং াযমপ নাফ
৩। ফয়রাযমযয চাভান অংমূময নিয নাফ
৪। নযদধন কর্তধ মেয ননকট মত ফয়রায
ধ
প্রস্তুতকারীন ভময়য নযদধন াটনপমকট
৫। প্রস্তুতকাযীয ননকট মত ফয়রায ততযী ও
ধ
যীোয াটনপমকট
৬। ইস্পাত প্রস্তুতকাযীয ননকট মত ইস্পাত ততনয
ও যীোয নাফ
ধ
৭। নস্ট্ভ াই াটনপমকট
৮। প্রস্তুতকাযী স্ট্যাম্প
৯। চারনা ও ংযেণ ম্যানুময়র

সসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত

সসফা প্রদায়নয
সভেসীভা

দারেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দরফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর)
১। সভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১৪-০২৬৬৬৮
infoboiler@yahoo.com

নটং াযমপ অনুাময ৪
ধাম “১-৩৯৩১-০০০০২০১৫” সকামড নপ প্রদান
কময সেজাযী চারামনয মূর
কন দানির

নটং াযমপ অনুাময
ননধ ধানযত ফ ধননম্ন ৭৫০০/মত মফ ধাচ্চ ২৭,০০০/টাকা “১-৩৯৩১-০০০০২০১৫” সকামড নপ প্রদান
কময সেজাযী চারামনয মূর
কন দানির

প্রস্তুতকাযী
প্রনতষ্ঠামনয
কাম ধম্পাদমনয
উয ননবধযীর

২। সভাা: নজয়াউর ক
উ-প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১১-২২২১৯৩
infoboiler.ctg@gmail.com

৩। সভাোঃ যাপত আরী
ফয়রায নযদধক
০১৭১১-৭৩৬৬৪৪
bdsharafat@yahoo.com
১। সভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১৪-০২৬৬৬৮
infoboiler@yahoo.com
সেজাযী চারামনয
মূর কন দানিমরয
য মত ৩০ নদন

২। সভাা: নজয়াউর ক
উ-প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১১-২২২১৯৩
infoboiler.ctg@gmail.com

৩। মুাম্মদ নদদারুর ইরাভ
উ-প্রধান ফয়রায নযদধক,
০১৭১১-৪৬৫৭৪৬।
mdidar_74@yahoo.com

ওয়েফসাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

ক্র.
নাং

৪

সসফায নাভ

ফয়রামযয
ভানরকানা/
ঠিকানা
নযফতধন

সসফা প্রদান দ্ধরত
১. আমফদনকাযীয ননকট
মত আমফদন গ্রণ;
২. আমফদন মাচাইফাছাইকযণ;
৩. কর্তধ মেয অনুমভাদন
গ্রণ;
৪. নদত্র
ডাকমমামে/ই-সভইমর
আমফদনকাযীয ননকট
সপ্রযণ।
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১। ারনাোদ সেড রাইমন্স
২। ারনাোদ ফয়রায নফায়ন নদত্র
৩। ফয়রায ক্রয়-নফক্রয় চুনিনাভা
ধ অফ সভমভামযন্ডাভ (প্রমমাজয সেমত্র)
৪। আটমকর

সসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত

নটং াযমপ অনুাময
ননধ ধানযত ফ ধননম্ন ২৫০০/মত মফ ধাচ্চ ৯০০০/- টাকা
“১-৩৯৩১-০০০০-২০১৫”
সকামড নপ প্রদান কময
সেজাযী চারামনয মূর কন
দানির

সসফা প্রদায়নয
সভেসীভা

দারেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দরফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর)

৪। সভাোঃ যাপত আরী
ফয়রায নযদর্ক
০১৭১১-৭৩৬৬৪৪
সেজাযী চারামনয
bdsharafat@yahoo.com
মূর কন দানিমরয ৫। সভাোঃ হুভায়ুন কফীয
য মত ৩০ নদন
ফয়রায নযদধক
০১৭১২-২১৭০৮০
bdhumayun14@yahoo.com

ওয়েফসাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

ক্র.
নাং

সসফায নাভ

সসফা প্রদান দ্ধরত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান

সসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত

সসফা প্রদায়নয
সভেসীভা

দারেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দরফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর)
১। সভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১৪-০২৬৬৬৮
infoboiler@yahoo.com
২। সভাা: নজয়াউর ক
উ-প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১১-২২২১৯৩
infoboiler.ctg@gmail.com

৫

ফয়রায নদত্র
নফায়ন

১. আমফদনকাযীয ননকট
মত আমফদন গ্রণ;
২. আমফদন মাচাইফাছাইকযণ;
৩. কর্তধ মেয অনুমভাদন
গ্রণ;
৪. নদত্র
ডাকমমামে/ই-সভইমর
আমফদনকাযীয ননকট
সপ্রযণ।

সেজাযী চারামনয মূর কন দানির

নটং াযমপ অনুাময
ননধ ধানযত ফ ধননম্ন ২৫০০/মত মফ ধাচ্চ ৯০০০/- টাকা
“১-৩৯৩১-০০০০-২০১৫”
সকামড নপ প্রদান কময
সেজাযী চারামনয মূর কন
দানির

৩। মুাম্মদ নদদারুর ইরাভ
উ-প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১১-৪৬৫৭৪৬।
mdidar_74@yahoo.com

সেজাযী চারামনয
মূর কন দানিমরয
য মত ৩০ নদন ৪। সভাোঃ যাপত আরী
ফয়রায নযদধক
০১৭১১-৭৩৬৬৪৪
bdsharafat@yahoo.com
৫। সভাোঃ হুভায়ুন কফীয
ফয়রায নযদধক
০১৭১২-২১৭০৮০
bdhumayun14@yahoo.com
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ক্র.
নাং

সসফায নাভ

সসফা প্রদান দ্ধরত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান

সসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত

সসফা প্রদায়নয
সভেসীভা

দারেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দরফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর)
৬। নুময সভাাম্মদ যকায

ফেরায রযদশক
০১৭৬৪৪০৬২২২
bdengrnoor@gmail.com
৭। সভাোঃ াননপ সামন

ফেরায রযদশক
০১৭১৬১৬৯৮৯৪
hanif.me@gmail.com
৮। প্রণফ কুভায যকায

ফেরায রযদশক
০১৭২৩৫৫৮১১৯
engrpranab.04ruet@yahoo.com

৬

ফয়রায
নযচাযকমদয
যীো
গ্রণপূফ ধক
নদত্র প্রদান

১. আমফদনকাযীয ননকট
মত আমফদন গ্রণ;
২. আমফদন মাচাইফাছাইকযণ;
৩. নরনিত, ব্যফানযক ও
সভৌনিক যীোয়
কৃতকাম ধ ামমে
নদত্র প্রদান

১। অনবজ্ঞতা নদত্র
২। এ.এ.ন নদত্র/জন্ম নদ/ জাতীয়
নযচয় মত্রয পমটাকন
৩। নােনযকত্ব ও চনযত্রেত নদমত্রয
পমটাকন
৪। াম্প্রনতককামর সতারা ামাট ধ াইমজয
৪ কন ছনফ

প্রথভ সেণীয সেমত্র ৮০০/টাকা ও নিতীয় সেণীয
সেমত্র ৫০০/- টাকা সেজাযী
চারান

৬ ভা

১। সভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
প্রধান ফয়রায নযদধক ও বানত
ফয়রায নযচাযক যীেক ল ধদ
০১৭১৪-০২৬৬৬৮
infoboiler@yahoo.com
২। সভাোঃ যাপত আরী
ফয়রায নযদধক ও দস্য নচফ,
ফয়রায নযচাযক যীেক ল ধদ
০১৭১১-৭৩৬৬৪৪
bdsharafat@yahoo.com
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ওয়েফসাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

২.২ দািনযক সসফা
ক্র.
সসফায নাভ
নাং
(১)
(২)

১

সসফা প্রদান দ্ধরত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান
(৪)

সসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত
(৫)

(৩)
১. ননধ ধানযত পযমভ ভ্রভন নফফযণী/
নফর/প্রনেণ নপ/সকা ধ নপ প্রদামনয
কভধকতধা/কভধচাযীমদয চানদাত্র গ্রণ;
১। প্রাননক নজ.ও
নফনা মূমে
ভ্রভণ বাতা
২. চানদা প্রানিয য মাচাইকযণ;
নফর/প্রনেণ
২। নাফ ািায নাফ নফফযণী।
নপ/সকা ধ নপ প্রদান
৩. কর্তধ মেয অনুমভাদন গ্রণক্রমভ
ংনিষ্ট দিয/ংস্থায অনুকূমর
নজ.ও জাযীকযণ।

সসফা প্রদায়নয
সভেসীভা
(৬)

০২ নদন

দারেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দরফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর)
(৭)
সভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১৪-০২৬৬৬৮
infoboiler@yahoo.com

২.৩ অবযন্তযীণ সসফা

ক্র.
নাং

সসফায নাভ

(১)

(২)

১

োনি নফমনাদন ছুট ও
বাতা ভঞ্জুনয

সসফা প্রদান দ্ধরত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান

(৩)
(৪)
১. আমফদনকাযীয ননকট মত
আমফদন গ্রণ;
২. আমফদন প্রানিয য মাচাই
১। আমফদনত্র
ফাছাইকযণ;
২। নএ্ও নল্প ভন্ত্রণারয় কর্তক
ধ
৩. কর্তধ মেয অনুমভাদন গ্রণ;
৩. ভঞ্জুযীত্র ই-সভইর/ডামকমামে ছুট প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র
আমফদনকাযীয ননকট সপ্রযণ।
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সসফামূল্য
এফাং
রযয়াধ
দ্ধরত
(৫)

নফনা
মূমে।

সসফা প্রদায়নয
সভেসীভা

দারেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দরফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর)

(৬)

(৭)

৩ নদন

সভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১৪-০২৬৬৬৮
infoboiler@yahoo.com

ওয়েফসাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

২

আনুমতানলক ও সনন
ভঞ্জুনয

১. ননধ ধানযত ছমক আমফদনকাযীয
ননকট মত আমফদন গ্রণ;
২. আমফদন যীোকযণ;
৩. কর্তধ মেয অনুমভাদন গ্রণ;
৪. ভঞ্জুযীত্র ই-সভইর/ডামকমামে
আমফদনকাযীয ননকট সপ্রযণ।
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১। আমফদনকাযী কর্তধক পূযণকৃত
সনন পযভ ও কােজত্রমূোঃ
সননাযোঃ
আমফদনত্র, সনন পযভ-৩ট,
নএও নল্প ভন্ত্রণারয় কর্তধক সল
সফতন নদ ও চাকুযীয নফফযণী-৩
কন, ামাট ধ াইমজয ছনফ-৪
কন, নমুনা স্বােয ও াঁচ আঙুমরয
ছা-৩কন, উত্তযানধকাযী স ালণা
ত্র-৩কন, সল কভধস্থমরয না-দাফী
নদ-২ কন, নফবােীয় ভাভরা সনই২ কন, জাতীয়তা নদ-২ কন,
অঙ্গীকায ত্র-২ কন, অফয
আমদ-২ কন, চাকুযী ফন-১ কন,
যকানয ফাা ংক্রাি না-দানফ,
যকানয োনড় ব্যফামযয না-দাফী
(প্রময়াজনীয় সেমত্র তযানয়ত
পমটাকন)।
ানযফানযক সনন (চাকনযযত
অফস্থায় মৃত্যযফযণ কযমর):
আমফদনত্র, সননপযভ-৪ কন,
নএও নল্প ভন্ত্রণারয় কর্তধক সল
সফতন নদ ও চাকুযীয নফফযণী-৩
কন, ামাট ধ াইমজয ছনফ-৪,
নমুনা স্বােয ও াঁচ আঙুমরয ছা৩কন, উত্তযানধকাযী স ালণা ত্র ও
ধ
নন-ম্যানযজ াটনপমকট-৩কন,
সল
কভধস্থমরয না-দাফী নদ-২ কন,
নফবােীয় ভাভরা সনই-২ কন,
জাতীয়তা নদ-২ কন, যকানয
ফাা ংক্রাি না-দানফ, অঙ্গীকায
ত্র-২ কন, অনববাফক ভমনানয়ন
নদ-৩ কন, মৃত্যযজননত নদ-৩
কন।

নফনা
মূমে।

১৫ নদন

ওয়েফসাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

৩

৪

৫

বনফষ্য তনফর অনগ্রভ

ফন: ফাংরামদ ছুট
ভঞ্জুযী

তফমদনক প্রনেণ
ভমনানয়ন

১. ননধ ধানযত ছমক আমফদনকাযীয
ননকট মত আমফদন গ্রণ;
২. আমফদন যীোকযণ;
৩. কর্তধ মেয অনুমভাদন গ্রণ;
৪. ভঞ্জুযীত্র ই-সভইর/ডামকমামে
আমফদনকাযীয ননকট সপ্রযণ।

১. ননধ ধানযত ছমক আমফদনকাযীয
ননকট মত আমফদন গ্রণ;
২. আমফদন মাচাইকযণ;
৩. কর্তধ মেয অনুমভাদন গ্রণ;
৪. ভঞ্জুযীত্র ই-সভইর/ডামকমামে
আমফদনকাযীয ননকট সপ্রযণ।
১. সস্ট্য়ানযং কনভটয স্যানয
গ্রণ;
২. কর্তধ মেয অনুমভাদন গ্রণ;
৩. ভমনানয়নত্র ইসভইর/ডাকমমামে সস্ট্য়ানযং
কনভটয ননকট সপ্রযণ।
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১। আমফদনত্র।
২। নএও, নল্প ভন্ত্রণারয় কর্তক
ধ
ইস্যযকৃত বনফষ্য তনফমরয
ংনিষ্ট অথ ধ ফছমযয জভা নি।
১) ননধ ধানযত ছমক আমফদনত্র।
২) মথামথ কর্তধ ে কর্তক
ধ প্রদত্ত
ছুটয প্রাপ্যতা নদ।
আমফদমনয প্রানিস্থানোঃ
(১) নল্প ভন্ত্রণারয়
(২) এনজনফ অনপ, সগুন ফানেচা
স্ব স্ব দিয/ংস্থা।
১. নফেত ১ ফৎমযয নফমদ
ভ্রভণ নফফযণী
২. ২নং ফাছাই কনভটয পযভ
(মথামথবামফ পূযণকৃত)
৩. স্ব স্ব ংস্থা কর্তক
ধ
স্যানয প্রস্তাফ।

নফনা
মূমে।

৫ নদন

নফনা
মূমে।

৩-৭ নদন

নফনা
মূমে।

৩-৭ নদন

ওয়েফসাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

৩) আনায কায়ে আভায়দয প্রতযাা
ক্ররভক
নাং
১)
২)
৩)

প্ররতশ্রুত/কারিত সসফা প্রারিয রয়ক্ষয কযণীে
প্রয়োজনীে কাগজত্র আয়ফদসনয সায়থ জভা প্রদান
সঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়োজনীে রপস রযয়াধ কযা
নযদধন ও যীেমণয জন্য ফয়রাযমক মথামথবামফ প্রস্তুত ও উমমােী যািা

৪) অনবমমাে প্রনতকায ব্যফস্থানা (GRS)
সফা প্রানিমত অন্তুষ্ট মর দানয়ত্বপ্রাি কভধকতধায মঙ্গ সমাোমমাে করুন। তায কাছ সথমক ভাধান াওয়া না সেমর ননমম্নাি দ্ধনতমত সমাোমমাে কময আনায ভস্যা অফনত করুন।

ক্র. নং কিন সমাোমমাে কযমফন

কায মঙ্গ সমাোমমাে কযমফন সমাোমমামেয ঠিকানা

ননষ্পনত্তয ভয়ীভা
০৩ নদন

১

দানয়ত্বপ্রাি কভধকতধা ভাধান নদমত ব্যথ ধ মর

অনবমমাে ননষ্পনত্ত কভধকতধা
(অননক)

২

GRS সপাকার ময়ন্ট কভধকতধা নননদ ধষ্ট ভময়
ভাধান নদমত ব্যথ ধ মর

আনর কভধকতধা
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GRS সপাকার ময়ন্ট কভধকতধা
নাভ ও দনফ: সভাছা: কাভরুন্নাায, মৄগ্মনচফ
সপান: ৯৫৫২০০
ইমভইর:
dspmo_c@moind.gov.bd
ওময়ফ সাট ধার: প্রনতষ্ঠামনয ওময়ফ সাট ধামরয
GRS নরঙ্ক
জনাফ স্যমলণ চন্দ্র দা, অনতনযি নচফ
সপান- ৯৫৬৩৫৬১
ইমভইরschardradas@yahoo.com

০৩ নদন

