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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয় 

রল্প ভন্ত্রণারয় 

রল্প বফন, এদনক্স রফরডাং 

৯১, ভরতরির ফা/এ, ঢাকা- ১০০০ 
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ওয়ান স্ট সারব শস আইন, ২০১৮ এয আদরাদক প্রধান ফয়রায রযদ শকেয োম শারয় এয সসফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (Citizen Charter) 

১  .রবন  ও রভন  

রবন: ভানসম্মত ও রনযাদ ফয়রায। 

 
রভন: রযদ শন ও যীক্ষণ এফাং ফয়রায রযচাযে দ্বাযা ফয়রায রযচারনায ভাধ্যকভ ফয়রায এয রনযাত্তা রনরিতেযণ। 

 

২ .প্ররতশ্রুত সেফােমূহ 

২.১ নাগরযক সসফা 

ক্র. 

নাং 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদনয 

সদফ শাচ্চ সভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত (মরদ 

থাদক) 

াখায নাভেহ দারয়ত্বপ্রাপ্ত েভ শেতশায 

দরফ, রুভ নম্বয, সজরা/উকজরায 

সোড, অরপরেয়ার সেররকপান ও ই-

সভইর 

উর্ধ্শতন েভ শেতশায দরফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উকজরায সোড, 

অরপরেয়ার সেররকপান ও ই-

সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

ফয়রায 

আভদারনয 

ছাড়ত্র প্রদান 

রপ প্রারপ্তয য 

৩ রদন 

১। ক্রে সেেনার েনস্ট্রােন ড্রইং 

২।রহটং োযকপে রহোফ 

৩। ফয়রাযকযয চাভান অংেমূকহয 

রিয রহোফ 

৪। ইস্পাত প্রস্তুতোযীয রনেে হকত 

ইস্পাত ততরয ও যীক্ষায রহোফ 

৫। সেড রাইকেন্স এয ের 

৬। আট শকের অফ সভকভাকযন্ডাভ 

এয ের (প্রকমাজয সক্ষকত্র) 

 

 

 

প্রধান ফয়রায 

রযদ শকেয 

োম শারয় 

 

রহটং োযকপে অনুোকয 

রনধ শারযত েফ শরনম্ন ২৫০০/- 

হকত েকফ শাচ্চ ৯০০০/- 

োো “১-৩৯৩১-০০০০-

২০১৫” সোকড রপ প্রদান 

েকয সেজাযী চারাকনয মূর 

ের দারখর 

 

 

সভাহাম্মদ আব্দুর ভান্নান 

প্রধান ফয়রায রযদ শে 

রুভ নম্বয- ২০৫ 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

সজরা সোড-২৬, উকজরা সোড-৫৪ 

infoboiler@yahoo.com 

 

প্রধান ফয়রায রযদ শে 

রুভ নম্বয- ২০৫ 

সজরা সোড-২৬, উকজরা 

সোড-৫৪ 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

infoboiler@yahoo.com 
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ক্র. 

নাং 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদনয 

সদফ শাচ্চ সভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত (মরদ 

থাদক) 

াখায নাভেহ দারয়ত্বপ্রাপ্ত েভ শেতশায 

দরফ, রুভ নম্বয, সজরা/উকজরায 

সোড, অরপরেয়ার সেররকপান ও ই-

সভইর 

উর্ধ্শতন েভ শেতশায দরফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উকজরায সোড, 

অরপরেয়ার সেররকপান ও ই-

সভইর 

২ 

ফয়রায 

সযরজকেন 

প্রদান 

সেজাযী 

চারাকনয মূর 

ের দারখকরয 

য হকত ১৪ 

রদন 

 

১। ক্রে সেেনার েনস্ট্রােন ড্রইং 

২।রহটং োযকপে রহোফ 

৩। ফয়রাযকযয চাভান অংেমূকহয 

রিয রহোফ 

৪। ইস্পাত প্রস্তুতোযীয রনেে হকত 

ইস্পাত ততরয ও যীক্ষায রহোফ 

৫। প্রস্তুতোযীয রনেে হকত ফয়রায 

ততযী ও যীক্ষায োট শরপকেে 

৬। ইস্পাত প্রস্তুতোযীয রনেে হকত 

ইস্পাত ততরয ও যীক্ষায রহোফ 

৭। রিভ াই োট শরপকেে 

৮। প্রস্তুতোযী িযাম্প 

(৯) ফয়রায রযচাযদকয সনদদত্রয  

অনুররর 

(১০) সেড রাইদসন্স এয কর 

(১১) ফয়রায আভদারনয এররস, 

ইনবদয়স ও রফর অফ সররডাং এয 

কর (প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উ-প্রধান 

ফয়রায 

রযদ শকেয 

োম শারয় 

রহটং োযকপে অনুোকয 

রনধ শারযত েফ শরনম্ন ৭৫০০/- 

হকত েকফ শাচ্চ ২৭,০০০/- 

োো “১-৩৯৩১-০০০০-

২০১৫” সোকড রপ প্রদান 

েকয সেজাযী চারাকনয মূর 

ের দারখর 

১। সভাহা: রজয়াউর হে 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ শে 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োমারয়, যাজাহী 

     ২২৯, োজীহাো, যাজাড়া,   

     যাজাহী।  

   সজরা সোড-৮১,  

   উকজরা সোড-৮৫ 

d_engr.zia91@yahoo.com 

২। মুহাম্মদ রদদারুর ইেরাভ  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শে  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োম শারয়, চট্টগ্রাভ 

ফাড়ী # ০৩ (৪থ শ তরা), সযাড # 

০১, প্রারি আ/এ, রপকযাজাহ, 

আেফযাহ, চট্টগ্রাভ। 

   সজরা সোড-১৫,  

   উকজরা সোড-০৬ 

mdidar1974@gmail.com    

৩। সভাোঃ যাপত আরী 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শে 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োমারয়, ঢাো 

    রল্প বফন, একনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাো। 

    সজরা সোড-২৬,  

    উকজরা সোড-৫৪ 

   সপান- ০২-৯৫৬৭৩৫৩ 

bdsharafat@yahoo.com 

প্রধান ফয়রায রযদ শে 

রুভ নম্বয- ২০৫ 

সজরা সোড-২৬, উকজরা 

সোড-৫৪ 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

infoboiler@yahoo.com 
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ক্র. 

নাং 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদনয 

সদফ শাচ্চ সভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত (মরদ 

থাদক) 

াখায নাভেহ দারয়ত্বপ্রাপ্ত েভ শেতশায 

দরফ, রুভ নম্বয, সজরা/উকজরায 

সোড, অরপরেয়ার সেররকপান ও ই-

সভইর 

উর্ধ্শতন েভ শেতশায দরফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উকজরায সোড, 

অরপরেয়ার সেররকপান ও ই-

সভইর 

৩ 

ফয়রাকযয 

ভাররোনা/ 

ঠিোনা 

রযফতশন 

সেজাযী 

চারাকনয মূর 

ের দারখকরয 

য হকত ১৫ 

রদন 

১। হারনাগাদ সেড রাইকেন্স 

২। হারনাগাদ ফয়রায নফায়ন 

েনদত্র 

৩। ফয়রায ক্রয়-রফক্রয় চুরিনাভা 

৪। আট শকের অফ সভকভাকযন্ডাভ 

(প্রকমাজয সক্ষকত্র) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উ-প্রধান 

ফয়রায 

রযদ শকেয 

োম শারয় 

রহটং োযকপে অনুোকয 

রনধ শারযত েফ শরনম্ন ২৫০০/- 

হকত েকফ শাচ্চ ৯০০০/- 

োো “১-৩৯৩১-০০০০-

২০১৫” সোকড রপ প্রদান 

েকয সেজাযী চারাকনয মূর 

ের দারখর 

১। সভাহা: রজয়াউর হে 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ শে 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োমারয়, যাজাহী 

     ২২৯, োজীহাো, যাজাড়া,   

     যাজাহী।  

   সজরা সোড-৮১,  

   উকজরা সোড-৮৫ 

d_engr.zia91@yahoo.com 

২। মুহাম্মদ রদদারুর ইেরাভ  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শে  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োম শারয়, চট্টগ্রাভ 

ফাড়ী # ০৩ (৪থ শ তরা), সযাড # 

০১, প্রারি আ/এ, রপকযাজাহ, 

আেফযাহ, চট্টগ্রাভ। 

   সজরা সোড-১৫,  

   উকজরা সোড-০৬ 

mdidar1974@gmail.com    

৩। সভাোঃ যাপত আরী 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শে 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োমারয়, ঢাো 

    রল্প বফন, একনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাো। 

    সজরা সোড-২৬,  

    উকজরা সোড-৫৪ 

   সপান- ০২-৯৫৬৭৩৫৩ 

bdsharafat@yahoo.com 

প্রধান ফয়রায রযদ শে 

রুভ নম্বয- ২০৫ 

সজরা সোড-২৬, উকজরা 

সোড-৫৪ 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

infoboiler@yahoo.com 

 

mailto:infoboiler@yahoo.com
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ক্র. 

নাং 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদনয 

সদফ শাচ্চ সভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত (মরদ 

থাদক) 

াখায নাভেহ দারয়ত্বপ্রাপ্ত েভ শেতশায 

দরফ, রুভ নম্বয, সজরা/উকজরায 

সোড, অরপরেয়ার সেররকপান ও ই-

সভইর 

উর্ধ্শতন েভ শেতশায দরফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উকজরায সোড, 

অরপরেয়ার সেররকপান ও ই-

সভইর 

৪ 

ফয়রায 

েনদত্র 

নফায়ন 

সেজাযী 

চারাকনয মূর 

ের দারখকরয 

য হকত ২১ 

রদন 

১। সেজাযী চারাকনয মূর ের দারখর  

২। ফয়রায রযচাযক সনদদত্রয 

অনুররর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উ-প্রধান 

ফয়রায 

রযদ শকেয 

োম শারয় 

রহটং োযকপে অনুোকয 

রনধ শারযত েফ শরনম্ন ২৫০০/- 

হকত েকফ শাচ্চ ৯০০০/- 

োো “১-৩৯৩১-০০০০-

২০১৫” সোকড রপ প্রদান 

েকয সেজাযী চারাকনয মূর 

ের দারখর 

 

১। সভাহা: রজয়াউর হে 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ শে 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োমারয়, যাজাহী 

     ২২৯, োজীহাো, যাজাড়া,   

     যাজাহী।  

   সজরা সোড-৮১,  

   উকজরা সোড-৮৫ 

d_engr.zia91@yahoo.co

m 

২। মুহাম্মদ রদদারুর ইেরাভ  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শে  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োম শারয়, চট্টগ্রাভ 

ফাড়ী # ০৩ (৪থ শ তরা), সযাড # ০১, 

প্রারি আ/এ, রপকযাজাহ, আেফযাহ, 

চট্টগ্রাভ। 

   সজরা সোড-১৫,  

   উকজরা সোড-০৬ 

mdidar1974@gmail.com    

৩। সভাোঃ যাপত আরী 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শে 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োমারয়, ঢাো 

    রল্প বফন, একনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাো। 

    সজরা সোড-২৬,  

    উকজরা সোড-৫৪ 

   সপান- ০২-৯৫৬৭৩৫৩ 

bdsharafat@yahoo.com  

 

প্রধান ফয়রায রযদ শে 

রুভ নম্বয- ২০৫ 

সজরা সোড-২৬, উকজরা 

সোড-৫৪ 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

infoboiler@yahoo.com 

 

mailto:infoboiler@yahoo.com
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ক্র. 

নাং 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদনয 

সদফ শাচ্চ সভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত (মরদ 

থাদক) 

াখায নাভেহ দারয়ত্বপ্রাপ্ত েভ শেতশায 

দরফ, রুভ নম্বয, সজরা/উকজরায 

সোড, অরপরেয়ার সেররকপান ও ই-

সভইর 

উর্ধ্শতন েভ শেতশায দরফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উকজরায সোড, 

অরপরেয়ার সেররকপান ও ই-

সভইর 

      ৪। সভাোঃ হুভায়ুন েফীয 

    ফয়রায রযদ শে 

   প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োমারয়, ঢাো 

    রল্প বফন, একনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাো। 

   সজরা সোড-২৬,  

   উকজরা সোড-৫৪ 

bdhumayun14@yahoo.com 

৫।  সভাোঃ হারনপ সহাকেন 

  ফয়রায রযদ শক  

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োমারয়, ঢাো 

    রল্প বফন, একনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাো। 

   সজরা সোড-২৬,  

   উকজরা সোড-৫৪ 

hanif.me@gmail.com 

৬।  প্রণফ কুভায েযোয 

    ফয়রায রযদ শক  

   উ-প্রধান ফয়রায রযদ শকেয   

    োমারয়, ঢাো 

    রল্প বফন, একনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাো। 

   সজরা সোড-২৬,  

   উকজরা সোড-৫৪ 

engrpranab.04ruet@yah

oo.com 

 

 

 

 

৩) আনায কাদে আভাদদয প্রতযাা 
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ক্ররভক 

নাং 
প্ররতশ্রুত/কারিত সসফা প্রারিয রদক্ষয কযণীয় 

১) প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদসনয সাদথ জভা প্রদান 

২) সঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় রপস রযদাধ কযা 

৩) রযদ শন ও যীক্ষকণয জন্য ফয়রাযকে মথামথবাকফ প্রস্তুত ও উকমাগী যাখা  

 

৪)  অরবসমাগ প্ররতোয ব্যফস্থানা (GRS) 

সেফা প্রারপ্তকত অেন্তুষ্ট হকর দারয়ত্বপ্রাপ্ত েভ শেতশায েকে সমাগাকমাগ েরুন। তায োছ সথকে েভাধান াওয়া না সগকর রনকম্নাি দ্ধরতকত সমাগাকমাগ েকয আনায েভস্যা অফরহত েরুন। 

ক্র. নং 

 

েখন সমাগাকমাগ েযকফন 

 

োয েকে সমাগাকমাগ েযকফন সমাগাকমাকগয ঠিোনা 

 

রনষ্পরত্তয েভয়েীভা 

১ দারয়ত্বপ্রাপ্ত েভ শেতশা েভাধান রদকত ব্যথ শ হকর 

 

অরবকমাগ রনষ্পরত্ত েভ শেতশা 

(অরনে) 

 

নাভ ও দরফ: জনাফ সভাহাম্মদ আব্দুর ভান্নান, 

প্রধান ফয়রায রযদ শে 

সপান: ০২-৯৫৬৭১০৮ 

ইকভইর: infoboiler@yahoo.com 

 

০৩ রদন 

 

 


