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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 

www.boiler.gov.bd 

 

সসফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (Citizens Charter) 

১  .রবন  ও রভন  

রবন :  ভানসম্মত ও রনযাদ ফয়রায। 

 
রভন :  রযদ শন ও যীক্ষণ এফাং ফয়রায রযচাযক দ্বাযা ফয়রায রযচারনায ভাধ্যমভ ভানম্মত ফয়রায ততরয ও রনযাত্তা রনরিতকযণ।  

 

২ .প্ররতশ্রুত সফামূ 

২.১ নাগরযক সসফা 

ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত  

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

ফয়রায 

অভদারনয 

ছাড়ত্র প্রদান 

১. অমফদনকাযীয রনকট মত 

অমফদন গ্রণ; 

২. অমফদন মাচাআ-ফাছাআকযণ; 

৩. ছাড়ত্র যারয/ডাকমমামে/ 

আ-সভআমর অমফদনকাযীয রনকট 

সপ্রযণ। 

১। ক্র সকনার কনস্ট্রাকন ড্রআং এয 

নুমভারদত মূর কর 

২। রটং াযমপ এয রাফ 

৩। ফয়রাসযয চাভান ংমূময রিয 

রাফ 

৪। আস্পাত প্রস্তুতকাযীয রনকট মত আস্পাত 

ততরয ও যীক্ষায নমদয পমটাকর 

৫। সেড রাআমন্স এয পমটাকর 

৬। অট মমকর ফ সভমভামযন্ডাভ এয পমটাকর 

(প্রমমাজয সক্ষসত্র) 

প্রারপ্তস্থানঃ  

 ক্ররভক নং- ১ মত ৪ ম মন্ত ফয়রায 

প্রস্তুতকাযীয রনকট মত ংগ্র কযমত মফ। 

রটং াযমপ নুাময 

রনধ মারযত ফ মরনম্ন 

২৫০০/- মত মফ মাচ্চ 

৯০০০/- টাকা “১-

৩৯৩১-০০০০-২০১৫” 

সকামড রপ প্রদান কময 

সেজাযী চারামনয মূর 

কর দারির 

০৭ (াত) 

কভ মরদফ 

সভাাম্মদ অব্দুর ভান্নান 

প্রধান ফয়রায রযদ মক 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

infoboiler@yahoo.com 

 

mailto:infoboiler@yahoo.com
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ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত  

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

 ক্ররভক নং- ৫ মত ৬ ম মন্ত ংরিষ্ট 

কর্তমমক্ষয রনকট মত ংগ্র কযমত মফ। 

২ 

ফয়রায 

সযরজমেন 

প্রদান 

১. অমফদনকাযীয রনকট মত 

অসফদন গ্রণ; 

২. অমফদন মাচাআ-ফাছাআকযণ; 

৩. ফয়রায মযজরভমন 

রযদ মন ও যীক্ষণ 

৪. কর্তমমক্ষয নুমভাদন গ্রণ; 

৫. নদত্র যারয/ 

ডাকমমামে/আ-সভআমর 

অমফদনকাযীয রনকট সপ্রযণ। 

১। ক্র সকনার কনস্ট্রাকন ড্রআং এয 

নুমভারদত মূর কর 

২। রটং াযমপ এয রাফ 

৩। ফয়রাযমযয চাভান ংমূময রিয 

রাফ 

৪। রযদ মন কর্তমমক্ষয রনকট মত ফয়রায 

প্রস্তুতকারীন ভময়য রযদ মন াট মরপমকট এয 

মূর কর 

৫। প্রস্তুতকাযীয রনকট মত ফয়রায ততযী ও 

যীক্ষায াট মরপমকট এয মূর কর 

৬। আস্পাত প্রস্তুতকাযীয রনকট মত আস্পাত 

ততরয ও যীক্ষায াট মরপমকট এয পমটাকর 

৭। প্রস্তুতকাযী স্ট্যাম্প 

৮। ারনাোদ সেড রাআমন্স এয পমটাকর 

৯। ফয়রায অভদারনয এরর , আনবময় ও রফর 

ফ সররডং এয পমটাকর (অভদারনকৃত 

ফয়রামযয সক্ষমত্র) 

প্রারপ্তস্থানঃ  

 ক্ররভক নং- ১ মত ৭ ম মন্ত ফয়রায 

প্রস্তুতকাযী প্ররতষ্ঠামনয রনকট মত ংগ্র 

কযমত সফ। 

 ক্ররভক নং- ৮ মত ৯ ম মন্ত  ংরিষ্ট 

কর্তমমক্ষয রনকট মত ংগ্র কযমত মফ। 

রটং াযমপ নুাময 

রনধ মারযত ফ মরনম্ন 

৭৫০০/- মত মফ মাচ্চ 

২৭,০০০/- টাকা “১-

৩৯৩১-০০০০-২০১৫” 

সকামড রপ প্রদান কময 

সেজাযী চারামনয মূর 

কর দারির 

৩০ (রত্র) 

কভ মরদফ 

১। সভাা: রজয়াউর ক 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, যাজাী 

     ২২৯, কাজীাটা, যাজাড়া,   

     যাজাী।         

    d_engr.zia91@yahoo.com 

 

২। মুাম্মদ রদদারুর আরাভ  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মসকয   

    কাম মারয়, চট্টগ্রাভ 

ফাড়ী # ০৩ (৪থ ম তরা), সযাড # 

০১, প্রারন্ত অ/এ, রপমযাজা, 

অকফযা, চট্টগ্রাভ।  

mdidar1974@gmail.com 

   
 

৩। সভাঃ যাপত অরী 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা।  

   সপান- ০২-৯৫৬৭৩৫৩ 

bdsharafat@yahoo.com 
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ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত  

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

৩ 

স্থানীয়বামফ 

ততরযকৃত 

ফয়রামযয 

রনভ মাণ নদ 

প্রদান 

১. অমফদনকাযীয রনকট মত 

অমফদন গ্রণ; 

২. অমফদন মাচাআ-ফাছাআকযণ; 

৩. রফরবন্ন ধাম  মযজরভমন 

ফয়রায রযদ মন ও যীক্ষণ 

৪. কর্তমমক্ষয নুমভাদন গ্রণ; 

৫. নদত্র যারয/ 

ডাকমমামে/আ-সভআমর 

অমফদনকাযীয রনকট সপ্রযণ 

 

 

 

১। ক্র সকনার কনস্ট্রাকন ড্রআং এয মূর 

কর 

২। রটং াযমপ রাফ 

৩। ফয়রাযমযয চাভান ংমূময রিয 

রাফ 

৪। আস্পাত প্রস্তুতকাযীয রনকট মত আস্পাত 

ততরয ও যীক্ষায নমদয পমটাকর 

 

প্রারপ্তস্থানঃ  

 ক্ররভক নং- ১ মত ৩ ম মন্ত ফয়রায 

প্রস্তুতকাযী প্ররতষ্ঠান যফযা কযমফ। 

 ক্ররভক নং- ৪ আস্পাত প্রস্তুতকাযীয রনকট 

মত ংগ্র কযমত মফ। 

 

রটং াযমপ নুাময 

৪ ধাম “১-৩৯৩১-

০০০০-২০১৫” সকামড 

রপ প্রদান কময সেজাযী 

চারামনয মূর কর 

দারির 

সেজাযী 

চারামনয মূর 

কর দারিমরয 

য মত ১৮০ 

(একত অর) 

কভ মরদফ 

 

১। সভাা: রজয়াউর ক 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, যাজাী 

     ২২৯, কাজীাটা, যাজাড়া,   

     যাজাী।  

d_engr.zia91@yahoo.com 

 

২। মুাম্মদ রদদারুর আরাভ  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কাম মারয়, চট্টগ্রাভ 

ফাড়ী # ০৩ (৪থ ম তরা), সযাড # 

০১, প্রারন্ত অ/এ, রপমযাজা, 

অকফযা, চট্টগ্রাভ।    

mdidar1974@gmail.com    

 

৩। সভাঃ যাপত অরী 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মসকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা।     

   সপান- ০২-৯৫৬৭৩৫৩ 

bdsharafat@yahoo.com 
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ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত  

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

৪। সভাঃ হুভায়ুন কফীয 

    ফয়রায রযদ মক 

   প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা।   

bdhumayun14@yahoo.com 

 

৫। সভাঃ ারনপ সামন 

  ফয়রায রযদ শক  

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা। 

   সজরা সকাড-২৬,  

   উমজরা সকাড-৫৪ 

     hanif.me@gmail.com 
 

 

৬।  প্রণফ কুভায যকায 

    ফয়রায রযদ শক  

   উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা। 

   সজরা সকাড-২৬,  

   উমজরা সকাড-৫৪ 

engrpranab.04ruet@yaho. 

com 
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ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত  

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

৪ 

ফয়রামযয 

ভাররকানা/ 

ঠিকানা 

রযফতমন 

১. অমফদনকাযীয রনকট মত 

অমফদন গ্রণ; 

২. অমফদন মাচাআ-ফাছাআকযণ; 

৩. মযজরভমন ফয়রায 

রযদ মন ও যীক্ষণ 

৪. কর্তমমক্ষয নুমভাদন গ্রণ; 

৫. নদত্র যারয/ 

ডাকমমামে/আ-সভআমর 

অমফদনকাযীয রনকট সপ্রযণ। 

১। ারনাোদ ফয়রায নফায়ন নদমত্রয 

পমটাকর 

২। ফয়রায ক্রয়-রফক্রয় চুরিনাভা 

৩। ারনাোদ সেড রাআমন্স এয পমটাকর 

৪। অট মমকর ফ সভমভামযন্ডাভ এয পমটাকর 

(প্রমমাজয সক্ষমত্র) 

 

প্রারপ্তস্থানঃ  

 ক্ররভক নং- ১ মত ২ ম মন্ত ফয়রায 

ব্যফাযকাযী প্ররতষ্ঠান যফযা কযমফ। 

 ক্ররভক নং- ৩ মত ৪ ম মন্ত ংরিষ্ট 

কর্তমমক্ষয রনকট মত ংগ্র কযমত মফ। 

 

রটং াযমপ নুাময 

রনধ মারযত ফ মরনম্ন 

২৫০০/- মত মফ মাচ্চ 

৯০০০/- টাকা “১-

৩৯৩১-০০০০-২০১৫” 

সকামড রপ প্রদান কময 

সেজাযী চারামনয মূর 

কর দারির 

সেজাযী 

চারামনয মূর 

কর 

দারিমরয য 

মত ৩০ 

(রত্র) 

কভ মরদফ 

১। সভাা: রজয়াউর ক 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, যাজাী 

     ২২৯, কাজীাটা, যাজাড়া,   

     যাজাী।     

d_engr.zia91@yahoo.com 

 

২। মুাম্মদ রদদারুর আরাভ  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কাম মারয়, চট্টগ্রাভ 

ফাড়ী # ০৩ (৪থ ম তরা), সযাড # 

০১, প্রারন্ত অ/এ, রপমযাজা, 

অকফযা, চট্টগ্রাভ।    

mdidar1974@gmail.com    

 

৩। সভাঃ যাপত অরী 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা।     

   সপান- ০২-৯৫৬৭৩৫৩ 

bdsharafat@yahoo.com 
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ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত  

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

৫ 
ফয়রায 

নদত্র নফায়ন 

১। সেজাযী চারামনয মূর 

কর অমফদন গ্রণ 

২। মযজরভমন ফয়রায 

রযদ মন ও যীক্ষণ 

৩। কর্তমমক্ষয নুমভাদন গ্রণ 

৪। নদত্র যারয/ 

ডাকমমামে/আ-সভআমর 

অমফদনকাযীয রনকট সপ্রযণ 

 

১। রনধ মাযত পযমভ অমফদনত্র 

২। সেজাযী চারামনয মূর কর  

৩। ফয়রায রযচাযক সনদদত্রয অনুররর 

 

প্রারপ্তস্থানঃ  

 ক্ররভক নং- ১ প্রধান ফয়রায রযদ মমকয 

কাম মারময়য ওময়ফাআট মত ংগ্র কযমত 

মফ।  

 ক্ররভক নং- ২ মত ৩ ম মন্ত  অমফদনকাযী 

প্ররতষ্ঠান যফযা কযমফ। 

 

রটং াযমপ নুাময 

রনধ মারযত ফ মরনম্ন 

২৫০০/- মত মফ মাচ্চ 

৯০০০/- টাকা “১-

৩৯৩১-০০০০-২০১৫” 

সকামড রপ প্রদান কময 

সেজাযী চারামনয মূর 

কর দারির 

সেজাযী 

চারামনয মূর 

কর 

দারিমরয য 

মত ৩০ 

(রত্র) 

কভ মরদফ 

 

১। সভাা: রজয়াউর ক 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, যাজাী 

     ২২৯, কাজীাটা, যাজাড়া,   

     যাজাী।     

d_engr.zia91@yahoo.com 

 

২। মুাম্মদ রদদারুর আরাভ  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কাম মারয়, চট্টগ্রাভ 

ফাড়ী # ০৩ (৪থ ম তরা), সযাড # 

০১, প্রারন্ত অ/এ, রপমযাজা, 

অকফযা, চট্টগ্রাভ।    

mdidar1974@gmail.com    

 

৩। সভাঃ যাপত অরী 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা।     

   সপান- ০২-৯৫৬৭৩৫৩ 

bdsharafat@yahoo.com  
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ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত  

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

       

৪। সভাঃ হুভায়ুন কফীয 

    ফয়রায রযদ মক 

   প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা।   

bdhumayun14@yahoo.com 

 

৫। সভাঃ ারনপ সামন 

  ফয়রায রযদ শক  

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা। 

   সজরা সকাড-২৬,  

   উমজরা সকাড-৫৪ 

hanif.me@gmail.com 
 

 

৬।  প্রণফ কুভায যকায 

    ফয়রায রযদ শক  

   উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা। 

   সজরা সকাড-২৬,  

   উমজরা সকাড-৫৪ 

engrpranab.04ruet@yaho

o.com 
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ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য এফাং  

রযদাধ দ্ধরত  

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

৬ 

ফয়রায 

রযচাযকমদয 

যীক্ষা 

গ্রণপূফ মক 

নদত্র প্রদান 

১. অমফদনকাযীয রনকট মত 

অমফদন গ্রণ; 

২. অমফদন মাচাআ-ফাছাআকযণ; 

৩. রররিত, ব্যফারযক ও 

সভৌরিক যীক্ষায় কৃতকাম ম 

ামমক্ষ নদত্র প্রদান   

১। রনধ মাযত পযমভ অমফদনত্র 

২। রবজ্ঞতা নদত্র 

৩। জাতীয় রযচয় ত্র/এ.এ.র নদমত্রয 

পমটাকর 

৪। নােরযকত্ব ও চরযত্রেত নদমত্রয  

    পমটাকর 

৫। াম্প্ররতককামর সতারা ামাট ম াআমজয ৪ 

কর ছরফ 

৬। রদ্বতীয় সেরণয ফয়রায রযচাযক সমাগ্যতা 

নমদয কর (প্রমমাজয সক্ষমত্র) 

 

প্রারপ্তস্থানঃ  

 ক্ররভক নং- ১ প্রধান ফয়রায রযদ মমকয 

কাম মারয়/ওময়ফাআট মত।  

 ক্ররভক নং-২ কভ মযত প্ররতষ্ঠান ংগ্র 

কযমত মফ।  

 ক্ররভক নং- ৩ মত ৬ ম মন্ত  অমফদনকাযী 

যফযা কযমফ। 

 

প্রথভ সেণীয সক্ষমত্র 

৮০০/- টাকা ও রদ্বতীয় 

সেণীয সক্ষমত্র ৫০০/- 

টাকা সেজাযী চারান 

০১ (এক) 

ফছয 

    সভাঃ হুভায়ুন কফীয 

    ফয়রায রযদ মক 

    প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা।   

bdhumayun14@yahoo.com 
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২.২ দাপ্তরযক সসফা 

 

ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য 

এফাং  

রযদাধ 

দ্ধরত  

সসফা 

প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

কভ মকতমা/কভ মচাযীমদয 

ভ্রভণ বাতা 

রফর/প্ররক্ষণ 

রপ/সকা ম রপ প্রদান 

১. রনধ মারযত পযমভ ভ্রভন রফফযণী/ রফর/প্ররক্ষণ 

রপ/সকা ম রপ প্রদামনয চারদাত্র গ্রণ; 

২. চারদা প্রারপ্তয য মাচাআকযণ; 

৩. কর্তমমক্ষয নুমভাদন গ্রণক্রমভ ংরিষ্ট 

দপ্তয/ংস্থায নুকূমর রজ.ও জাযীকযণ। 

১। প্রারনক রজ.ও 

২। রাফ ািায রাফ রফফযণী।  

 

 

রফনা মূমে 

 

০৩ (রতন) 

কভ মরদফ 

 

১। সভাা: রজয়াউর ক 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক 

    উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, যাজাী 

     ২২৯, কাজীাটা, যাজাড়া,   

     যাজাী।     

d_engr.zia91@yahoo.com 

২। মুাম্মদ রদদারুর আরাভ  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক  

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কাম মারয়, চট্টগ্রাভ 

ফাড়ী # ০৩ (৪থ ম তরা), সযাড # ০১, 

প্রারন্ত অ/এ, রপমযাজা, 

অকফযা, চট্টগ্রাভ।    

mdidar1974@gmail.com   

৩। সভাঃ যাপত অরী 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মক 

     উ-প্রধান ফয়রায রযদ মমকয   

    কামারয়, ঢাকা 

    রল্প বফন, এমনক্স রফরডং, 

    ৯১, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা।     

   সপান- ০২-৯৫৬৭৩৫৩ 

bdsharafat@yahoo.com 
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২.৩ অবযন্তযীণ সসফা 

ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য 

এফাং  

রযদাধ 

দ্ধরত 

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

১ 
োরন্ত রফমনাদন ছুট ও 

বাতা ভঞ্জুরয 

ভঞ্জুযীত্র আ-সভআর/ডাকমমামে 

অমফদনকাযীয রনকট সপ্রযণ 

১। অমফদনত্র 

২। রএও রল্প ভন্ত্রণারয় কর্তমক ছুট 

প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র 

রফনা মূমে 

 

০৩ (রতন) 

কভ মরদফ 

সভাাম্মদ অব্দুর ভান্নান 

প্রধান ফয়রায রযদ মক 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

infoboiler@yahoo.com 

২ 

অনুমতারলক ও 

সনন ভঞ্জুরয 

 

ভঞ্জুযীত্র আ-সভআর/ডাকমমামে 

অমফদনকাযীয রনকট সপ্রযণ 

সননাযঃ 

১। ারব ম বুক/চাকরযয রফফযণী -০১ কর 

২। রঅযএর-এ েভমনয ভঞ্জুরয ত্র-০১ 

কর 

৩। প্রতযারত সল সফতন ত্র/সল সফতন 

ত্র (প্রমমাজয সক্ষমত্র)-০১ কর 

৪। সনন পযভ ২.১ (ংমমাজনী-৪)-০১ 

কর 

৫। তযারয়ত ছরফ ০৪ কর 

৬। প্রাপ্তব্য সনমনয তফধ উত্তযারধকায 

সলালণাত্র (ংমমাজনী-২)-০৩ কর 

৭। নমুনা স্বাক্ষয ও ামতয াঁচ অংগুমরয 

ছা (ংমমাজনী-৬)-০৩ কর 

৮। সনন ভঞ্জুযী অমদ-০১ কর 

ারযফারযক সনন (চাকরযযত ফস্থায় 

মৃত্যযফযণ কযমর):  

১। ারব ম বুক/চাকরযয রফফযণী -০১ কর 

২। রঅযএর-এ েভমনয ভঞ্জুরয ত্র-০১ 

কর 

৩। প্রতযারত সল সফতন ত্র/সল সফতন 

ত্র (প্রমমাজয সক্ষমত্র)-০১ কর 

রফনা মূমে। 

 

০৩ (রতন) 

কভ মরদফ 

 

সভাাম্মদ অব্দুর ভান্নান 

প্রধান ফয়রায রযদ মক 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

infoboiler@yahoo.com 

mailto:infoboiler@yahoo.com
mailto:infoboiler@yahoo.com
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ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য 

এফাং  

রযদাধ 

দ্ধরত 

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

৪। ারযফারযক সনমনয অমফদনত্র 

পযভ ২.১ (ংমমাজনী-৫)-০১ কর 

৫। তযারয়ত ছরফ ০৪ কর 

৬। উত্তযারধকায নদত্র ও নন-ম্যারযজ 

াট মরপমকট (ংমমাজনী-৩)-০৩ কর 

৭। নমুনা স্বাক্ষয ও ামতয াঁচ অংগুমরয 

ছা (ংমমাজনী-৬)-০৩ কর 

৮। রববাফক ভমনানয়ন এফং ফয 

বাতা ও অনুমতারলক উমত্তারন কযায 

জন্য ক্ষভতা  মন নদ (ংমমাজনী-৭)-

০৩ কর 

৯। রচরকৎক/সৌযবা/ আউরনয়ন 

রযলদ সচয়াযম্যান/কাউরন্সরয কর্তমক 

প্রদত্ত মৃত্যয নদ ত্র-০১ কর 

১০। সনন ভঞ্জুযী অমদ-০১ কর 

 

৩ 
বরফষ্য তরফর রগ্রভ 

 

ভঞ্জুযীত্র আ-সভআর/ডাকমমামে 

অমফদনকাযীয রনকট সপ্রযণ 

 

 

১। রনধ মারযত ছমক অমফদনত্র। 

২। রএও, রল্প ভন্ত্রণারয় কর্তমক আস্যযকৃত 

বরফষ্য তরফমরয ংরিষ্ট থ ম ফছমযয 

জভা রি। 

 

রফনা মূসে। 

 

০৩ (রতন) 

কভ মরদফ 

 

সভাাম্মদ অব্দুর ভান্নান 

প্রধান ফয়রায রযদ মক 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

infoboiler@yahoo.com 

৪ 

ফর: ফাংরামদ ছুট 

ভঞ্জুযী 

 

ভঞ্জুযীত্র আ-সভআর/ডাকমমামে 

অমফদনকাযীয রনকট সপ্রযণ 

১) রনধ মারযত ছমক অমফদনত্র। 

২) মথামথ কর্তমক্ষ কর্তমক প্রদত্ত ছুটয 

প্রাপ্যতা নদ। 

  

রফনা মূমে। 

 

০৩ (রতন) 

কভ মরদফ 

সভাাম্মদ অব্দুর ভান্নান 

প্রধান ফয়রায রযদ মক 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

infoboiler@yahoo.com 

mailto:infoboiler@yahoo.com
mailto:infoboiler@yahoo.com
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ক্র. নাং সসফায নাভ 
সসফা প্রদান দ্ধরত 

 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রারিস্থান 

সসফায মূল্য 

এফাং  

রযদাধ 

দ্ধরত 

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দরফ, সপান ও আ-সভআর) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

৫ 
তফমদরক প্ররক্ষণ 

ভমনানয়ন 

১. রস্ট্য়ারযং করভটয স্যারয গ্রণ; 

২. কর্তমমক্ষয নুমভাদন গ্রণ; 

৩. ভমনানয়নত্র আ-সভআর/ডাকমমামে 

সস্ট্য়ারযং করভটয রনকট সপ্রযণ। 

১. রফেত ১ ফৎমযয রফমদ ভ্রভণ 

রফফযণী 

 ২. ২নং ফাছাআ করভটয পযভ 

(মথামথবামফ পূযণকৃত) 

 ৩. স্ব স্ব ংস্থা কর্তমক স্যারয 

প্রস্তাফ। 

 

রফনা মূমে। 

 

০৩ (রতন) 

কভ মরদফ 

 

সভাাম্মদ অব্দুর ভান্নান 

প্রধান ফয়রায রযদ মক 

সপান- ০২-৯৫৬৭১০৮ 

infoboiler@yahoo.com 
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৩)  রবমমাে ব্যফস্থানা দ্ধরত (GRS) 

সফা প্রারপ্তমত ন্তুষ্ট মর দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায মে সমাোমমাে করুন। রতরন ভাধান রদমত ব্যথ ম মর রনমম্নাি দ্ধরতমত সমাোমমাে কময অনায ভস্যা ফরত করুন। 

ক্র. নং 

 

কিন সমাোমমাে কযমফন 

 

সমাোমমামেয ঠিকানা 

 

রনষ্পরত্তয ভয়ীভা 

১ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা ভাধান রদমত ব্যথ ম মর 

 

নাভ ও দরফ: জনাফ সভাাম্মদ অব্দুর ভান্নান, 

প্রধান ফয়রায রযদ মক 

সপান: ০২-৯৫৬৭১০৮ 

আমভআর: infoboiler@yahoo.com 

 

০৩ (রতন) কভ মরদফ 

 

 

৩) আনায কাদে আভাদদয প্রতযাা 

ক্ররভক 

নাং 
প্ররতশ্রুত/কারিত সসফা প্রারিয রদক্ষয কযণীয় 

১) রনধ শারযত পযদভ মথামথবাদফ সম্পূণ শ তথ্য সম্বররত/সাংযুক্ত তথ্য সহকাদয পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

২) সঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় রপস রযদাধ কযা 

৩) রযদ মন ও যীক্ষমণয জন্য ফয়রাযমক মথামথবামফ প্রস্তুত ও উমমােী যািা  

 

 


