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মুখবন্ধ 

 

‘‘বেলার’’ অে শ ২২.৭৬ শ্বলটাপ্টরর অশ্বধে যমিা শ্ববশ্বিষ্ট সোন বদ্ধ আধার বা পাত্র র্াহা চাপ্টপর 

(Pressure) মাধ্যপ্টম সেবল বাষ্প উৎপাদন োপ্টর্ শ ব্যবহৃি হে এবং সেইোপ্টে উক্ত আধার বা পাপ্টত্রর েশ্বহি 

েংযুক্ত সোন উপ্টোলন র্ন্ত্র অেবা অন্য সোন শ্বফটিংে র্াহা বাষ্প বন্ধ হইবার েমে েম্পূণ শ বা আংশ্বিেভাপ্টব 

চাপযুক্ত োপ্টে। 

“বেলার” শিল্প োরখানার েন্য এেটি ঝৌঁশেপূণ শ র্ন্ত্র। সাধারণত সেল োরখানাে বেলার ব্যবহৃত হে। 

তন্ময়ে শবদ্যযৎ জেন্দ্র, সার োরখানা, শেশন েল, জেিোইল শমল, জপপার শমল, শফি শমল, রাইস শমল, ঔষধ শিল্প 

ও জপাষাে শিল্প উয়েখয়র্াগ্য। জোন বেলায়র দ্যর্ শেনা র্েয়ল বা বেলার শবয়ফাশরত হয়ল োনমায়লর ব্যাপে 

ক্ষ্শত হে। 

বেলায়রর শনরাপদ োলনা শনশিত েরার লয়ক্ষ্য প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের 

অধীন, বেলার আইন ১৯২৩ এর আওিাে শ্ববযমান বেলার সরগুপ্টলিন-১৯৫১ (েংপ্টিাশ্বধি ২০০৭), বেলার 

এপ্টটনপ্টেন্ট রুলে-১৯৫৩ (েংপ্টিাশ্বধি ১৯৮৬), বেলার রুলে-১৯৬১ এর আপ্টলাপ্টে শ্বনরলেভাপ্টব োজ েরপ্টে। 

 

 তথ্য অশধোর আইন ২০০৯ এর শনয়দ শিনা জমাতায়বে প্রশত বেয়রর ন্যাে এবারও প্রধান বেলার 

পশ্বরদি শপ্টের োর্ শালে ের্তশে ২০২০-২০২১ অে শ বেপ্টরর বাশ্বষ শে প্রশ্বিপ্টবদন প্রোি েরা হপ্টে। এ প্রশ্বিপ্টবদন 

প্রোপ্টির মাধ্যপ্টম েংশ্বিষ্ট েেপ্টল প্রধান বেলার পশ্বরদি শপ্টের োর্ শালপ্টের সেবা ও োর্ শক্রম েম্পপ্টেশ েম্যে ধারণা 

লাভ েরপ্টি পারপ্টবন।  

 
প্রধান বেলার পশ্বরদি শপ্টের োর্ শালপ্টে শ্বনবন্ধনকৃি সমাট বেলার েংখ্যা ,১২৩৩৬ টি, র্া শ্বদন শ্বদন বৃশ্বদ্ধ 

পাপ্টে। সারায়দয়ি ১০০ টি ইয়োয়নাশমে জোন স্থাপয়নর োর্ শক্রম েলমান রয়েয়ে। র্ার ফয়ল শিল্পােন বৃশির 

সায়ে সায়ে বেলার এর সাংখ্যাও শদন শদন বৃশি পায়ে। মাননীে শিল্পমন্ত্রীর জনতৃয়ে শিল্প মন্ত্রণালে পশরয়বি দ্যষন 

ও দ্যর্ শেনার শবষয়ে শেয়রা েলায়রন্স নীশত গ্রহণ েয়রয়ে। তাই দ্যর্ শেনা প্রশতয়রাধ ও েনেয়নর জদারয়োড়াে জসবা 

জপ োয়নার লয়ক্ষ্য ২০১২ সায়ল ঢাো, েট্টগ্রাম ও রােিাহীয়ত ০৩টি এবাং োশতর শপতা বঙ্গবন্ধু জিখ মুশেবুর 

রহমায়নর েন্মিত বাশষ শেী ও স্বাধীনতার সূবণ শ েেন্তী ২০২১ সায়ল খুলনা, রাংপুর, শসয়লে, মেমনশসাংহ, 

োেীপুর, নারােনেঞ্জ ও নরশসাংদীয়ত  আয়রা ০৭টি নতুন আঞ্চশলে োর্ শালে স্থাপন েরা হয়েয়ে। র্ার ফয়ল 

বতশমায়ন সব শয়মাে  ১০ টি  আঞ্চশলে োর্ শালে হয়ত দ্রূততার সায়ে সরাসশর জসবা প্রদান েরা হয়ে। এোড়াও 

পশরদি শয়ের সাংখ্যা ৪ েন জেয়ে ৪৮ েয়ন উন্নীত েরা হয়েয়ে।  

 

এ প্রশ্বিপ্টবদপ্টন, োর্ শালপ্টের শ্বনেশ্বমি োর্ শক্রম, সর্মন- বেলার শ্বনম শাণ েনদ, বেলার শ্বনবন্ধন, বেলার 

ব্যবহাপ্টরর প্রিেেনপত্র নবােন ও বেলার পশ্বরচারে সর্াগ্যিা েনদ প্রাশ্বপ্তর জন্য প্রপ্টোজনীে োগজপত্র, পদ্ধশ্বি 

এবং েমে েম্পপ্টেশ শ্ববস্তাশ্বরি িথ্য প্রদান েরা েরা হপ্টেপ্টে। আিা েশ্বর প্রশ্বিপ্টবদনটি, বেলার শ্ববষপ্টে সেবা 

গ্রহপ্টণর জন্য প্রপ্টোজনীে োগজপত্র ও  েরণীে েম্পপ্টেশ  শ্ববস্তাশ্বরি িথ্য প্রাশ্বপ্তপ্টি েহােে ভূশ্বমো পালন েরপ্টব।  

 
প্রধান বেলার পশ্বরদি শপ্টের োর্ শালপ্টের বাশ্বষ শে প্রশ্বিপ্টবদন ২০২০-২০২১ প্রোপ্টির েপ্টঙ্গ জশ্বড়ি েংশ্বিষ্ট 

েেপ্টলর প্রশ্বি আশ্বম আন্তশ্বরে ধন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন েরশ্বে। 

 

 

 

 

২৮  আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ 

১৩ অপ্টটাবর, ২০২১ শ্বিস্টাব্দ 
 

 
(প্রপ্টে িলী সমাহাম্মদ আব্দুল মান্নান) 
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প্রেম অোে 

 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালয়ের পশরশেশত 

 

ভূশমোাঃ 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন জসবাধমী এেটি োশরেশর দপ্তর। 

“বেলার” শিল্প োরখানার েন্য এেটি আবশ্যেীে র্ন্ত্র। সাধারণত সেল োরখানাে বেলার ব্যবহৃত হে। 

তন্ময়ে শবদ্যযৎ জেন্দ্র, সার োরখানা, শেশন েল, জেিোইল শমল, জপপার শমল, শফি শমল, রাইস শমল, ঔষধ 

শিল্প ও জপাষাে শিল্প উয়েখয়র্াগ্য। জোন বেলার দ্যর্ শেনা েবশলত হয়ল বা শবয়ফাশরত হয়ল বেলার সম্পকৃ্ত 

পশরোরে ও েনেয়ণর োনমায়লর ব্যাপে ক্ষ্শত হে।  

 

 

১। আইন ও শবশধমালাসমূহাঃ   বেলায়রর সায়ে সাংশিে োন-মায়লর শনরাপিা শনশিত েরার লয়ক্ষ্য বেলার 

আইন, ১৯২৩ এর আওতাে শবশিন্ন সময়ে শনয়ে বশণ শত শবশধমালা প্রণেন েরা হয়েয়ে : 

 

 (১) বেলার জরগুয়লিন ১৯৫১ 

 (২) বেলার এয়েনয়িন্ট রুলস ১৯৫৩ 

 (৩) বেলার রুলস ১৯৬১ 

 

 

২। আইন ও শবশধ জমাতায়বে প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালয়ের প্রধান োর্ শাবলী শনেরূপাঃ 

উয়েশখত আইন ও শবশধমালা অনুর্ােী প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালয়ের প্রধান োর্ শাবলী শনয়ে প্রদান েরা 

হয়লাাঃ  

(1) বেলার এর ড্রইং, শ্বেজাইন পরীযণপূব শে আমদাশ্বনর োড়পত্র (NOC) প্রদান; 

(2) বেলার এর ড্রইং, শ্বেজাইন পরীযণ এবং বেলার পশ্বরদি শন ও পরীযা শ্বনরীযাপূব শে সরশ্বজপ্টেিন 

প্রদান; 

(3) বাশ্বষ শে শ্বভশ্বেপ্টি বেলার পশ্বরদি শনপূব শে বেলার ব্যবহাপ্টরর প্রিেেনপত্র নবােন; 

(4) স্থানীেভাপ্টব তিশ্বরকৃি বেলার এর ড্রইং, শ্বেজাইন পরীযণ এবং শ্বনম শাপ্টণর েমে শ্ববশ্বভন্ন ধাপ্টপ 

পশ্বরদি শনপূব শে শ্বনম শাণ েনদ প্রদান; 

(5) বেলার পশ্বরচালনার োপ্টজ শ্বনপ্টোশ্বজি শ্বিযানশ্ববিপ্টদর পরীযা গ্রহণপূব শে কৃিোর্ শ প্রােীপ্টদর 

বেলার পশ্বরচারে সর্াগ্যিা েনদ প্রদান। 



 

wØZxq Aa¨vq 

 

cÖavb eqjvi cwi`k©‡Ki Kvhv©j‡qi eY©bv 

বেলায়রর শনরাপদ োলনা শনশিত েরার লয়ক্ষ্য িারতীে উপমহায়দয়ি ১৯২৩ সায়ল বেলার আইন 

প্রনেন েরা হে। বেলার আইন, ১৯২৩ বাস্তবােয়নর লয়ক্ষ্য ১৯২৪ সায়ল েলোতাে বেলার অশফস স্থাপন 

েরা হে। জদি শবিায়ের পূব শ পর্ শন্ত েলোতা জেয়েই বেলার এর োর্ শক্রম পশরোশলত হে। 

 

 জদি শবিায়ের পর ১৯৪৭ সায়ল েট্টগ্রায়ম বেলার অশফস স্থাপন েরা হে। েট্টগ্রায়ম বেলার অশফস 

স্থাপন েরা হয়লও জতমন জোন োর্ শক্রম পাওো র্াে নাই। 

 

স্বাধীনতার মহান স্থপশত োশতর শপতা বঙ্গবন্ধু জিখ মুশেবুর রহমান ১৬ জসয়েম্বর, ১৯৫৬ সাল হয়ত 

৩০জম ১৯৫৭ সাল পর্ শন্ত শিল্প, বাশণেয, েম ও দ্যনীশত দমন মন্ত্রী শহয়সয়ব দাশেে পালন েয়রন। শিল্প 

মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শহয়সয়ব দাশেে পালনোয়ল তাঁর গৃহীত পশরেল্পনাে Order No. 909-Ind. dated- 

13-5-1957 এর মােয়ম ১৯৫৭ সায়লর জুন মায়স ঢাোে বেলার অশফস স্থানান্তর েরা হে। প্রকৃতপয়ক্ষ্ 

তখন জেয়েই বেলার অশফয়সর োর্ শক্রম শুরু হে।  

 

 

২০১২ সায়লর পূব শ পর্ শন্ত  শুধুমাত্র ঢাোে অবশস্থত প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালে হয়ত জসবা 

গ্রহীতায়দর বেলার সাংশিে জসবা প্রদান েরা হে। পরবতীয়ত েনেয়ণর জদারয়োড়াে জসবা জপ ৌঁোয়না সহেতর 

েরার লয়ক্ষ্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের  স্মারে নাং- ৩৬.০৬৮.০১১.০৪.০০.০০১.২০১০.১৩১ তাশরখ: ১৪/১১/২০১০ 

এর মােয়ম প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালয়ের অধীন ঢাো, েট্টগ্রাম ও রােিাহীয়ত ০৩ টি আঞ্চশলে 

োর্ শালে স্থাপয়নর মঞ্জুরী জ্ঞাপন েরা হে। জস জপ্রশক্ষ্য়ত প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালয়ের অধীন ঢাো, 

েট্টগ্রাম ও রােিাহীয়ত ০৩ টি আঞ্চশলে োর্ শালে স্থাপন েরা হে এবাং েত ০১/০৬/২০১২ তাশরখ হয়ত বশণ শত 

৩টি আঞ্চশলে োর্ শালেসমূয়হর োর্ শক্রম শুরু েরা হে। 

 

 প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালয়ের সক্ষ্মতা বৃশির েন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের স্মারে নাং-  

৩৬.০০.০০০০.০৬৬.২৮.০৫০.১৬(খন্ড-১)-৮১/১ তাশরখ: ১০/০৭/২০১৯ এর মােয়ম এ োর্ শালয়ের অধীন 

খুলনা, রাংপুর, মেমনশসাংহ, শসয়লে, োেীপুর, নারােণেঞ্জ ও নরশসাংদীয়ত নতুন ০৭ (সাত) টি আঞ্চশলে 

োর্ শালে স্থাপয়নর মঞ্জুরী প্রদান েরা হে। জস জপ্রশক্ষ্য়ত এ োর্ শালয়ের অধীন খুলনা, রাংপুর, মেমনশসাংহ, 

শসয়লে, োেীপুর, নারােণেঞ্জ ও নরশসাংদীয়ত আরও ০৭ (সাত) টি আঞ্চশলে োর্ শালে স্থাপনপূব শে েত 

০৩/০১/২০২১ তাশরখ হয়ত নতুন ০৭ (সাত) টি আঞ্চশলে োর্ শালয়ের োর্ শক্রম শুরু েরা হে। বতশমায়ন প্রধান 

বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালে এর অধীন সব শয়মাে ১০টি আঞ্চশলে োর্ শালে হয়ত বেলার সাংশিে জসবা প্রদান 

েরা হয়ে।  
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ক্রাং নাং আঞ্চশ্বলে োর্ শালয়ের নাম ঠিোনা সাংশিে অঞ্চল 

১ 

উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, 

ঢাো 

বাড়ী নাং-৫/২, জরাি নাং-১, শ্যামলী, 

ঢাো-১২০৭। 

ঢাো, মাশনেেঞ্জ, 

োঙ্গাইল, বৃহির ফশরদপুর 

জেলা ও বশরিাল শবিাে 

২ 

উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, েট্টগ্রাম 

হাউে # ০৩ (৪ে শ তলা), জরাি # ০১,  

প্রিাশন্ত আ/এ, শফয়রােিাহ্, আেবরিাহ্, 

েট্টগ্রাম। 

েেগ্রাম শবিাে 

৩ 
উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, রােিাহী 
২২৯, োেীহাো, রােপাড়া, রােিাহী। রােিাহী শবিাে 

৪ 

উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, খুলনা 

জহাশডাং# ২৮১, আপার র্য়িার জরাি, 

মুেগুন্নী বাসেযান্ড, খাশলিপুর, খুলনা-

৯০০০। 

খুলনা শবিাে 

৫ 

উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, রাংপুর 

“োোশবেী” বাশড় নাং- ৪২, জরাি নাং- ০২, 

ইসলামবাে, আরয়ে, জরাি, জোতোলী, 

রাংপুর। 

রাংপুর শবিাে 

৬ 
উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, মেমনশসাংহ 

“অবোি”, জহাশডাং নাং-৬, ওোি শ-২৫, 

শদর্ারোিা, ঢাো মেমনশসাংহ জরাি, 

মেমনশসাংহ সদর, মেমনশসাংহ। 

মেমনশসাংহ শবিাে 

৭ 
উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, শসয়লে 

এোন্ত শনয়েতন, ১৫৭, স্বণ শশিখা, ব্লে-শব, 

েদমতলী, শসয়লে।   
শসয়লে শবিাে 

৮ 
উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, োেীপুর 

জহাশডাং-১১১, ওোি শ-১৬, ব্লে-শি, 

আউেপাড়া, োেীপুর। 
োেীপুর জেলা 

৯ 
উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, নারােণেঞ্জ 

পূব শ সায়হবপাড়া, শমেশমশে, শসশিরেঞ্জ, 

নারােণেঞ্জ।   

নারােণেঞ্জ ও মুশন্সেঞ্জ 

জেলা 

১০ 
উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, নরশসাংদী 

১৫৩/১, শবলাসদী, জোে শ জরাি, নরশসাংদী 

সদর, নরশসাংদী।   

নরশসাংদী ও শেয়িারেঞ্জ 

জেলা 



 

 

 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালয়ের ২০২০-২০২১ অে শ বের পর্ শন্ত সাাংেঠশনে োঠায়মা 
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প্রধান বেলার পশ্বরদি শপ্টের োর্ শালপ্টের সমাট জনবল এর শ্বববরণঃ 

 

ক্রশমে নাং পয়দর নাম জগ্রি শবযমান 

পদ 

 

শূন্য পদ 

জমাে অনুয়মাশদত পদ 

১ প্রধান বেলার পশরদি শে   ৫ ১ - ১ 

২ উপ-প্রধান বেলার পশরদি শে   ৬ ১০ - ১০ 

৩ উপ-পশরোলে (অে শ ও প্রিাসন)  ৬ - ১ ১ 

৪ বেলার পশরদি শে  ৯ ৪১ ৭ ৪৮ 

 ৫ সহোরী পশরোলে (অে শ)  ৯ - ১ ১ 

৬ সহোরী পশরোলে (প্রিাসন)  ৯ - ১ ১ 

৭ সহোরী জপ্রাগ্রামার  ৯ - ১ ১ 

৮ উচ্চমান সহোরী ১৩ ১ - ১ 

৯ সাঁে শলশপোর োম েশম্পউোর 

অপায়রের 

১৩ - ১ ১ 

১০ শহসাব রক্ষ্ে  ১৪ - ১১ ১১ 

১১ অশফস সহোরী-োম-েশম্পউোর 

মুদ্রাক্ষ্শরে  

১৬ ১০ ১ ১১ 

১২ িাো এশি অপায়রের  ১৬ - ১ ১ 

১৩ বেলার জেেশনশিোন  ১৬ ২২ - ২২ 

১৪ ড্রাইিার  ১৬ ৩ ৬ ৯ 

১৫ অশফস সহােে  ২০ ২০ ৫ ২৫ 

                             জমাে  ১০৮ ৩৬ ১৪৪ 
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প্রয়ে িলী মুহাম্মদ শদদারুল ইসলাম 

 

 

 

 

 

 

প্রয়ে িলী জমাাঃ ফেয়ল রাশি বেলার পশরদি শে বগুড়া ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি.

প্রয়ে িলী শরফাত-শবন-রহমান 

আশিে 

বেলার পশরদি শে 
নড়াইল 

০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ োশহদ্যল ইসলাম বেলার পশরদি শে রােিাহী  ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী সসেদ ফাইোে হাসান বেলার পশরদি শে ঢাো ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ োশহদ্যল ইসলাম বেলার পশরদি শে রাংপুর ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জিায়েব জমাহাম্মদ বেলার পশরদি শে ঢাো ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ জময়হদী হাসান বেলার পশরদি শে পাবনা ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী শনলে কুমার শবশ্বাস বেলার পশরদি শে নড়াইল ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী তানিীর আহম্মদ নাঈম বেলার পশরদি শে নায়োর ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী শেয়িার কুমার শবশ্বাস বেলার পশরদি শে মাগুরা ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী রাশেবুল ইসলাম বেলার পশরদি শে কুশেো ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী হাশসব আহয়মদ বেলার পশরদি শে ঢাো ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 



 

প্রয়ে িলী শদপু দি বেলার পশরদি শে সাতক্ষ্ীরা  ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী োেী তাহমীদ রহমান বেলার পশরদি শে কুশমো ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী প্রীশতি কুন্ডু তন্মে বেলার পশরদি শে বগুড়া ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ মঈনুল হাসান বেলার পশরদি শে বগুড়া ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী সুমন কুমার সরোর বেলার পশরদি শে োইবান্ধা ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ আশেমুল হে বেলার পশরদি শে চুোিাঙ্গা  ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ সায়রাোর োহান বেলার পশরদি শে নওোঁ ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ রায়িদ্যল হাসান বেলার পশরদি শে শসরােেঞ্জ ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী মুহাম্মদ জত শফকুর 

রহমান ভূ ৌঁইো 

বেলার পশরদি শে 
লক্ষ্মীপুর  

০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমারয়িদ আলম বেলার পশরদি শে নওোঁ ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী তাপস কুমার পাল বেলার পশরদি শে সাতক্ষ্ীরা ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ রাশেবুল হাসান বেলার পশরদি শে বগুড়া ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ সাইফুর রহমান বেলার পশরদি শে ফশরদপুর ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ শরোে উশিন 

সরোর 

বেলার পশরদি শে 
োঁদপুর 

০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ ইোজুল হে বেলার পশরদি শে পাবনা ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী মুরোলীন আহয়মদ বেলার পশরদি শে কুশেো ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী শরফাত আল আমীন বেলার পশরদি শে োমালপুর  ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী অঞ্জন হালদার বেলার পশরদি শে বশরিাল ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী ফারহান ইসলাম বেলার পশরদি শে খুলনা ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জহায়সন জমাাঃ জরদ্যোন বেলার পশরদি শে মেমনশসাংহ ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী শরেিী আহয়মদ বেলার পশরদি শে বগুড়া ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী সুমন জবপারী বেলার পশরদি শে বশরিাল  ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ োোশরো মাসুদ বেলার পশরদি শে নওোঁ  ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ সাইফুল ইসলাম বেলার পশরদি শে োঁদপুর  ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জরেওোনা খান বেলার পশরদি শে ঢাো ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী নাঈমুল হে উদে বেলার পশরদি শে িরীেতপুর  ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী জমাাঃ আশমরুল ইসলাম বেলার পশরদি শে কুশেো ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী রুপন বড়ুো বেলার পশরদি শে েট্টগ্রাম ০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 

প্রয়ে িলী এ. এইে. এম. আব্দুোহ 

আল মামুন 

বেলার পশরদি শে 
শিনাইদহ 

০১/০৬/২০২১শি. ০১/০৬/২০২১শি. 
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প্রয়ে িলী 

ইয়মইল: cib@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ ফেয়ল রাশি বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ইয়মইলাঃibho2@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী শরেিী আহয়মদ বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৬৭৭১৪২৬৮৫ 

ইয়মইলাঃibho3@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জরেওোনা খান বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৯৮৫৯৮০৮৮ 

ইয়মইলাঃibho4@boiler.gov.bd 

 
 
 
 

প্রয়ে িলী 

ইয়মইল

dcibdhaka@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী শরফাত-শবন-রহমান আশিে বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৬৭৬৬৪১০২৮ 

ইয়মইলাঃ 

ibdhaka1@boiler.gov.bd

প্রয়ে িলী সসেদ ফাইোে হাসান বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৬৭৪৬৫০১৫১ 

ইয়মইলাঃ 

ibdhaka2@boiler.gov.bd

প্রয়ে িলী োেী তাহমীদ রহমান বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৬৭৬০৩০৭৭৩ 

ইয়মইলাঃ 

ibdhaka3@boiler.gov.bd

প্রয়ে িলী জমাাঃ মঈনুল হাসান বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৫২০৭৮৯৫৯ 

ইয়মইলাঃ 

ibdhaka4@boiler.gov.bd

প্রয়ে িলী মুহাম্মদ জত শফকুর রহমান 

ভূ ৌঁইো 

বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭০৩৩০৫০৭৬ 

ইয়মইলাঃ 

ibdhaka5@boiler.gov.bd

প্রয়ে িলী জহায়সন জমাাঃ জরদ্যোন বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৪৫৭৯৬৮৩৮ 

ইয়মইলাঃ 

ibdhaka6@boiler.gov.bd
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প্রয়ে িলী মুহাম্মদ শদদারুল ইসলাম উপ-প্রধান বেলার 

পশরদি শে  ইয়মইল dcibctg@boiler.gov.bd

প্রয়ে িলী শনলে কুমার শবশ্বাস বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৩৭৪০৭৮৪৬ 

ইয়মইলাঃ 

ibchattogram1@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ শরোে উশিন 

সরোর 

বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৫৩২০২৩০৯৮ 

ইয়মইলাঃ 

ibchattogram2@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ ইোজুল হে বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৫২১৪৯৪৪৬৫ 

ইয়মইলাঃ 

ibchattogram3@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী শরফাত আল আমীন বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৯২৩৪১২৬৫ 

ইয়মইলাঃ 

ibchattogram4@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী সুমন জবপারী বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৭২৭১৯৩৩৭ 

ইয়মইলাঃ 

ibchattogram5@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ সাইফুল ইসলাম বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৯২৩৭৫০৫০৭ 

ইয়মইলাঃ 

ibchattogram6@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী রুপন বড়ুো বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৭৮৬৫৬০০৮ 

ইয়মইলাঃ 

ibchattogram7@boiler.gov.bd 
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প্রয়ে িলী উপ-প্রধান বেলার 

পশরদি শে  ইয়মইল: 

dcibraj@boiler.gov.bd

প্রয়ে িলী তানিীর আহম্মদ নাঈম বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৪৪৪০২১৩২ 

ইয়মইলাঃ 

ibrajshahi1@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ োোশরো মাসুদ বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৫১০৯৪৭৮৫ 

ইয়মইলাঃ 
ibrajshahi2@boiler.gov.bd 
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প্রয়ে িলী উপ-প্রধান বেলার 

পশরদি শে  ইয়মইল: 

dcibnarshingdi@boiler.gov.bd

১৫৩/১, 

শবলাসদী, জোে শ 

জরাি, 

নরশসাংদী 

সদর, 

নরশসাংদী।  

প্রয়ে িলী জিায়েব জমাহাম্মদ বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৫২১১১২১১৬ 

ইয়মইলাঃ 

ibnarsingdi1@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী প্রীশতি কুন্ডু তন্মে বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৫২১৪৯৬৫০৬ 

ইয়মইলাঃ 
ibnarsingdi2@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী নাঈমুল হে উদে বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৯২৬৫৫১৮১৬ 

ইয়মইলাঃ 

ibnarsingdi3@boiler.gov.bd 

 
 

 

 

bvg c`ex ‡hvMv‡hvM wVKvbv 

প্রয়ে িলী উপ-প্রধান বেলার 

পশরদি শে  ইয়মইল: 

dcibgazipur@boiler.gov.bd

জহাশডাং-১১১, 

ওোি শ-১৬, 

ব্লে-শি, 

আউেপাড়া, 

োেীপুর।

প্রয়ে িলী জমাাঃ োশহদ্যল ইসলাম বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৩৭৯৩৫৫৩৮ 

ইয়মইলাঃ 

ibgazipur1@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ জময়হদী হাসান বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৪১৫৯৭৮০৭ 

ইয়মইলাঃ  

ibgazipur2@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী শদপু দি বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ০১৭৪৪৮৫০৬৬২ 

ইয়মইলাঃ  

ibgazipur3@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ সায়রাোর োহান বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৮১১৬৯৯৫৯২ 

ইয়মইলাঃ  
ibgazipur4@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ রায়িদ্যল হাসান বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৫১৩১৫১৪০ 

ইয়মইলাঃ  
ibgazipur5@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমারয়িদ আলম বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৩৯১০১৭০৬ 

ইয়মইলাঃ  
ibgazipur6@boiler.gov.bd 

নরশসাংদী 

 

োেীপুর 

 



 

প্রয়ে িলী জমাাঃ সাইফুর রহমান বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭২৪১২৭৪০৬ 

ইয়মইলাঃ  

ibgazipur7@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী মুরোলীন আহয়মদ বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৯৭৯২৯০৪২৭ 

ইয়মইলাঃ 
ibgazipur8@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী অঞ্জন হালদার বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৫১৫৬১৯১৮৮ 

ইয়মইলাঃ 
ibgazipur9@boiler.gov.bd 
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প্রয়ে িলী উপ-প্রধান বেলার 

পশরদি শে  ইয়মইল: 

dcibsylhet@boiler.gov.bd

এোন্ত 

শনয়েতন, ১৫৭, 

স্বণ শশিখা, ব্লে-

শব, েদমতলী, 

শসয়লে।  

প্রয়ে িলী হাশসব আহয়মদ বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭১০১৫৪২৬৯ 

ইয়মইলাঃ 
ibsylhet1@boiler.gov.bd 
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প্রয়ে িলী উপ-প্রধান বেলার 

পশরদি শে  ইয়মইল: 

dcibnarayanganj@boiler.gov.bd

পূব শ 

সায়হবপাড়া, 

শমেশমশে, 

শসশিরেঞ্জ, 

নারােণেঞ্জ। 

প্রয়ে িলী জমাাঃ োশহদ্যল ইসলাম বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭২২০৫৪৫২৮ 

ইয়মইলাঃ 
ibnarayanganj1@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী শেয়িার কুমার শবশ্বাস  জমাবাইলাঃ ০১৭৪৫৮৭১৬৩৬ 

ইয়মইলাঃ 
ibnarayanganj3@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ আশেমুল হে বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৯৭১৩০৯২৭২ 

ইয়মইলাঃ 

ibnarayanganj4@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ রাশেবুল হাসান বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৫৩৩০৬৬৯১৪ 

ইয়মইলাঃ 
ibnarayanganj5@boiler.gov.bd 

 

 

নারােণেঞ্জ 

 



 
 

 

 

bvg c`ex ‡hvMv‡hvM wVKvbv 

প্রয়ে িলী উপ-প্রধান 

বেলার পশরদি শে  

০১৭১৩১৩০৪৭৭

ইয়মইল: 

dcibmaymensingh@boiler.gov.bd

“অবোি”, 

জহাশডাং নাং-৬, 

ওোি শ-২৫, 

শদর্ারোিা, 

ঢাো 

মেমনশসাংহ 

জরাি, 

মেমনশসাংহ 

সদর, 

মেমনশসাংহ।

প্রয়ে িলী রাশেবুল ইসলাম বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ০১৭১১২২৭১৫৯ 

ইয়মইলাঃ 

ibmymensingh1@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী তাপস কুমার পাল বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭২৭৫৪৩৭৬৫ 

ইয়মইলাঃ 

ibmymensingh2@boiler.gov.bd 

 
 
 
 
 
 

 

 

bvg c`ex ‡hvMv‡hvM wVKvbv 

প্রয়ে িলী উপ-প্রধান বেলার 

পশরদি শে  

০১৭৪৫২৩৫৭০০

ইয়মইল: 

dcibrangpur@boiler.gov.bd

“োোশবেী” 

বাশড় নাং- ৪২, 

জরাি নাং- ০২, 

ইসলামবাে, 

আরয়ে, জরাি, 

জোতোলী, 

রাংপুর। 

প্রয়ে িলী সুমন কুমার সরোর বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ০১৭৩৭৩১১৬৯৬ 

ইয়মইলাঃ 

ibrangpur1@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ আশমরুল ইসলাম বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭৭৮৪৪২৩৫৬ 

ইয়মইলাঃ 
ibrangpur2@boiler.gov.bd 

 

 

 

 

মেমনশসাংহ 

 

রাংপুর 

 



 

 

 

 

bvg c`ex ‡hvMv‡hvM wVKvbv 

প্রয়ে িলী উপ-প্রধান বেলার 

পশরদি শে  

০১৭১২১৩৯৮৩১

ইয়মইল: 

dcibkhulna@boiler.gov.bd

জহাশডাং# ২৮১, 

আপার র্য়িার 

জরাি, মুেগুন্নী 

বাসেযান্ড, 

খাশলিপুর, 

খুলনা-৯০০০।

প্রয়ে িলী সুমন কুমার সরোর বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৭১৮১৪৪১৪৪ 

ইয়মইলাঃ 
ibkhulna1@boiler.gov.bd 

প্রয়ে িলী জমাাঃ আশমরুল ইসলাম বেলার পশরদি শে জমাবাইলাঃ ০১৯১২৫৯৩০১৭ 

ইয়মইলাঃ 

ibkhulna2@boiler.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খুলনা 

 



 

Z…Zxq Aa¨vq  

জসবা সমূয়হর শববরণাঃ- 

 

 

†mevi bvg t eqjvi wbg©vY t 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ t 

 

১। বেলার তিশ্বরর জন্য ড্রইং ও শ্বেজাইন অনুপ্টমাদন; 

২। ম্যাপ্টটশ্বরোল মাশ্বেশং ও পশ্বরমাপ; 

৩। পশ্বরমাপ অনুর্ােী ম্যাপ্টটশ্বরোল োটিং; 

৪। নন-সেেট্রােটিভ সটস্ট (প্টরশ্বেওগ্রাশ্বফে ও আলট্রােশ্বনে এক্সাশ্বমপ্টনিন); 

৫। হাইড্রশ্বলে সটস্ট। 

cwi`k©b I cixÿ‡Y m‡šÍvlRbK djvd‡ji wfwË‡Z eqjvi wbg©vY mb` cÖ`vb Kiv nq| 

‡mevi bvgt eqjvi Avg`vwbi Rb¨ QvocÎ cÖ`vb 

Bangladesh Boiler 

Regulation  373(2) 

373. Submission of plans of boiler-  

(2) In the case of boilers made outside the country for use in Bangladesh the 

manufacturing drawings and the particulars of the materials design and construction 

of boilers shall be submitted initially to the Inspecting Authority for examination and 

approval. Thereafter the manufacturing drawings and the particulars of materials, 

design and construction of boilers shall be submitted to the Chief Inspector of boilers 

for examination before imported of boilers so as to avoid questions arising at the 

examination of the finished boilers. 
 

eqjvi Avg`vwbi Qvoc‡Îi Rb¨ cÖ‡qvRbxq KvMRc‡Îi ZvwjKv wb¤œiƒc: 

 



 

বেলার আমদাশনর অনাপশিপয়ত্রর প্রয়সস ম্যাপ 

 

 
 

 

 

 

 

শুরু 

আয়বদনোরী েতৃশে প্রয়োেনীে োেেপত্র  

সহ আয়বদন দাশখল 

উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের শনেে নশে উপস্থাপন 

োেেপত্র 

র্াোই? 

অনাপশিপত্র জাশ্বর ও আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ 

জিষ 

সঠিে োেেপত্র 

দাশখয়লর েন্য পত্র জপ্ররণ 

সঠিে 

 

সঠিে না 

 

১শ্বদন 

অনুয়মাদয়নর জন্য প্রধান বেলার পশ্বরদি শপ্টের শ্বনেট সপ্ররণ 

১শ্বদন 

১শ্বদন 

১শ্বদন 

১শ্বদন 
অনুয়মাদন উহার োরণ জাশ্বনপ্টে উপ-প্রধান 

বেলার পশ্বরদি শপ্টের শ্বনেট সপ্ররণ 

না 

 

হযা 

 

উপ-প্রধান বেলার পশ্বরদি শপ্টের শ্বনেট সপ্ররণ ১শ্বদন 

১শ্বদন 

উপ-প্রধান বেলার পশ্বরদি শে োড়পত্র না সদওোর 

োরণ জাশ্বনপ্টে আপ্টবদনোরীর শ্বনেট পত্র সপ্ররণ 



 

†mevi bvg t eqjvi wbeÜb 

 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ t 
 

১। ক্রস জসেিনাল েনস্ট্রােিন ড্রইাং এর অনুয়মাশদত মূল েশপ 

২। শহটিাং সারয়ফস এর শহসাব 

৩। বেলারয়রর োপমান অাংিসমূয়হর িশক্তর শহসাব 

৪। পশরদি শন েতৃশপয়ক্ষ্র শনেে হয়ত বেলার প্রস্তুতোলীন সময়ের পশরদি শন সাটি শশফয়েে এর মূল েশপ 

৫। প্রস্তুতোরীর শনেে হয়ত বেলার সতরী ও পরীক্ষ্ার সাটি শশফয়েে এর মূল েশপ 

৬। ইস্পাত প্রস্তুতোরীর শনেে হয়ত ইস্পাত সতশর ও পরীক্ষ্ার সাটি শশফয়েে এর ফয়োেশপ 

৭। প্রস্তুতোরী স্ট্যাম্প 

৮। হালনাোদ জেি লাইয়সন্স এর ফয়োেশপ 

৯। বেলার আমদাশনর এলশস, ইনিয়েস ও শবল অব জলশিাং এর ফয়োেশপ (আমদাশনকৃত বেলায়রর 

জক্ষ্য়ত্র) 

 wet ª̀t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বেলার শনবন্ধন প্রয়সস ম্যাপ 

 

শুরু 

আয়বদনোরী েতৃশে প্রয়োেনী োেেপত্র সহ আয়বদনপত্র 

দাশখল 

উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের শনেে নশে উপস্থাপন 

োেেপত্র 

র্াোই? 

পশরদি শয়নর শদন শনধ শারন েয়র আয়বদনোরীয়ে 

অবশহতেরণ/পত্র জপ্ররণ 

শনধ শাশরত শদয়ন পশরদি শন 

পশরদি শন প্রশতয়বদন প্রধান বেলার পশরদি শয়ের শনেে 

দাশখল 

প্রশতয়বদন 

অনুয়মাদন? 
উহার োরন োশনয়ে  উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের  

শনেে  জপ্ররণ 
 

উপ-প্রধান বেলার পশরদি শে  শনবন্ধন না েরার োরন 

োশনয়ে আয়বদনোরীর শনেে পত্র জপ্ররণ 
 

সঠিে োেেপত্র 

দাশখয়লর েন্য পত্র জপ্ররন 

জরশেয়েিন নম্বর প্রদান ও উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

শনেে নশে জপ্ররণ 

 

হযা 

না 

সঠিে 

 

সঠিে না 

 

জরশেয়েিনপত্র োশর ও আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ 

 

জিষ 

আয়বদনোরী েতৃশে পশরদি শয়নর েন্য প্রস্তুশতর সমে ১০ শদন 

জমাে সমে= ২০শদন 

১শ্বদন 

১শ্বদন 

১শ্বদন 

১০ শ্বদন 

২শ্বদন 

২শ্বদন 

১শ্বদন 

১শ্বদন 



 

†mevi bvg t eqjv‡ii e¨env‡ii cÖZ¨qbcÎ bevqb t 

 

 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ t 

হালনাোদ জেি লাইয়সন্স এর ফয়োেশপ 

বেলার পশরোরয়ের সনয়দর 

              

cwi`k©b I cixÿ‡Y m‡šÍvlRbK djvd‡ji wfwË‡Z bevqb mb` cÖ`vb Kiv nq| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

শুরু 

আয়বদনোরী েতৃশে প্রয়োেনীে োেেপত্রসহ 

আয়বদন দাশখল 

দাশেেপ্রাপ্ত পশরদি শয়ের শনেে উপস্থাপন 

পশরদি শয়নর শদন শনধ শারন েয়র আয়বদনোরীয়ে 

অবশহতেরণ/পত্র জপ্ররণ 

সামশেে আয়দি প্রদান ও প্রশতয়বদন উপ প্রধান 

বেলার পশরদি শয়ের শনেে দাশখল 

প্রশতয়বদন 

অনুয়মাদন? 

উহার োরন োশনয়ে উপ-প্রধান 

পশরদি শয়ের  শনেে  জপ্ররণ  
 

পশরদি শে নবােন না েরার োরণ োশনয়ে  

আয়বদনোরীর শনেে পত্র জপ্ররণ 
 

জিষ 

উপ প্রধান বেলার পশরদি শয়ের শনেে জপ্ররণ 

না 

 

চূড়ান্ত সনদ সতশর 

 

োরন োশনয়ে  আয়বদনোরীর 

শনেে পত্র জপ্ররণ 
 

শনধ শাশরত শদয়ন পশরদি শন 

সয়ন্তাসেনে 

? 

না 

 

হযা 

 

র্াোই েয়র প্রধান বেলার পশরদি শয়ের শনেে 

দাশখল 

 

জমাে সমে (সামশেে আয়দি= ১৫শদন 

চুড়ান্ত সনদ (১৫+৩০)=৪৫ শদন 

১০শ্বদন আয়বদনোরী েতৃশে পশরদি শয়নর েন্য প্রস্তুশত গ্রহণ 

চূড়ান্ত সনদ সতশরর েন্য জপ্ররণ 

 

পশরদি শে েতৃশে স্বক্ষ্র ও প্রাঃবাঃপাঃ এর শনেে জপ্ররণ 

 

প্রাঃবাঃপাঃ েতৃশে স্বক্ষ্র 

 

চূড়ান্ত সনদ আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ 

পশরদি শয়ের শনেে জপ্ররণ 

হযা 

 

১শ্বদন 

১শ্বদন 

১শ্বদন 

১শ্বদন 

২শ্বদন 

১শ্বদন 

১শ্বদন 

২শ্বদন 

১শ্বদন 

১শ্বদন 

১৫শ্বদন 

২শ্বদন 

১শ্বদন 

বেলার নবােন প্রয়সস ম্যাপ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

†mevi bvg t eqjv‡ii gvwjKvbv/wVKvbv cwieZ©b t 

 

 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ t 

 

 

 

Article of Memorandum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

বেলার মাশলোনা/ঠিোনা পশরবতশয়নর প্রয়সস ম্যাপ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু 

আয়বদনোরী েতৃশে প্রয়োেনীে োেেপত্র  

সহ আয়বদনপত্র দাশখল 

উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের শনেে নশে উপস্থাপন 

োেেপত্র 

র্াোই? 

পশরদি শয়নর শদন শনধ শারন েয়র আয়বদনোরীয়ে 

অবশহতেরণ/পত্র জপ্ররণ 

শনধ শাশরত শদয়ন পশরদি শন 

পশরদি শন প্রশতয়বদন প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

শনেে দাশখল 

প্রশতয়বদন 

অনুয়মাদন

? 

উহার োরন োশনয়ে উপ-প্রধান বেলার পশরদি শয়ের  

শনেে জপ্ররণ 
 
উপ-প্রধান বেলার পশরদি শে বেলার মাশলোনা/ঠিোনা পশরবতশন 

না েরার োরন োশনয়ে  আয়বদনোরীর শনেে পত্র জপ্ররণ 

 

জিষ 

সঠিে োেেপত্র 
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 োেীপুর 
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 মেমনশসাংহ 
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  শদনােপুর 

  
োইবান্ধা 

  ঠাকুরোঁও 

  ঠাকুরোঁও 

  কুশেো 

 কুশমো 

 েট্টগ্রাম 

  েট্টগ্রাম 

  েট্টগ্রাম 
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  েট্টগ্রাম 
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  োাংোইল 

 রাংপুর 

  রাংপুর 

  কুশেো 
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  নারােণেঞ্জ 

  নারােণেঞ্জ 

 

 

A‡±vei - 2020 

 

µwgK bs ‡iwR‡÷ªkb b¤̂i cÖwZôv‡bi bvg জেলা 

  ঢাো 
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µwgK bs ‡iwR‡÷ªkb b¤̂i cÖwZôv‡bi bvg 

জেলা 

  শ্বজএমএে েপ্টম্পাশ্বজট শ্বনটিং ইন্ডাঃ শ্বলঃ গাজীপুর

 সে এন্ড সে অপ্টটা রাইচ শ্বমল ঢাো 

  এজাক্স সোপ্টেটার শ্বলঃ ঢাো 

  এজাক্স সোপ্টেটার শ্বলঃ ঢাো 

  শ্ববশ্বে শ্বক্রপ্টেিন পাবনা

  সমোে শ ইেমাইল অপ্টটারাইে শ্বমল মেমনশ্বেংহ

  সমোে শ এেিা রাইচ শ্বমল জামালপুর

  সমোে শ শ্ববেশ্বমল্লাহ সমজর অপ্টটা রাইে শ্বমল জামালপুর

  মাপ্টজদা সফশ্বিক্স শ্বলঃ নারােণগঞ্জ

  সমোে শ এেিা োইং এন্ড শ্বফশ্বনশ্বিং শ্বমলে নরশ্বেংদী

  োফ সোপ্টেটারে শ্বলঃ গাজীপুর

 আফিাব ফুেে শ্বলঃ গাজীপুর

  সমোে শ আপ্টনাোর সটক্সটাইল ও োইশ্বজং নরশ্বেংদী

  আপ্টেি আলী ভূইো সটক্সটাইল শ্বমলে শ্বলঃ নারােণগঞ্জ

  সজ এে এল শ্বস্টপ্টচে শ্বলঃ ঢাো 

  এফ শ্বজ এে সেশ্বনম ওেোর শ্বলঃ ঢাো 

  শুভ অপ্টটা রাইচ শ্বমল সগাপালগঞ্জ

  সমোে শ আইশ্বভ সটক্সটাইল শ্বমলে শ্বলঃ ঢাো

  এনাম হোচারী এন্ড ফীেে শ্বলঃ গাজীপুর 

  সবশ্বেে ক্লশ্বেং শ্বলঃ গাজীপুর 

  এে এম সোশ্বে শং গাজীপুর 

 সপ্রাস্টার এোপাপ্টরলে শ্বলঃ গাজীপুর 

  সফার শ্বেজাইন প্রাঃ শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  সফার শ্বেজাইন (প্রাঃ) শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  সেঞ্চুরী এোপাপ্টরলে শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  কৃষ্ণচুড়া ফোিন্স শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  পারুল সজোৎস্না সফশ্বিক্স নরশ্বেংদী 
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জেলা 

  সমোঈে সেশ্বলম সটক্সটাইল এন্ড োইশ্বজং নরশ্বেংদী 

  আশ্বেজ সবোরে শ্বলঃ গাজীপুর

  সিফাে শ শ্বজন্স শ্বলঃ মেমনশ্বেংহ

  আলরাশ্বজ সেশ্বমেোল েমপ্টপ্লক্স শ্বলঃ চট্টগ্রাম 

 আলরাশ্বজ সেশ্বমেোল েমপ্টপ্লক্স শ্বলঃ চট্টগ্রাম 

  সে শ্বে এে সটক্সটাইল শ্বমলে শ্বলঃ চট্টগ্রাম 

  সমোে শ িাদাে শ এপ্টগ্রা ইন্ডাশ্বেজ কুশ্বমল্লা

  সে শ্বে এে সটক্সটাইল শ্বমলে শ্বলঃ চট্টগ্রাম

  রূপো অপ্টটাপ্টমটিে রাইে শ্বমল কুশ্বমল্লা

  ফশ্বরদ সনটে শ্বলঃ কুশ্বমল্লা

  লাশ্বরন এোপাপ্টরলে শ্বলঃ ঢাো

  শ্বেনোই এোপাপ্টরলে শ্বলঃ ঢাো

  সমোে শ সদওোন সটক্সটাইল এন্ড শ্বপ্রশ্বন্টং শ্বমলে নরশ্বেংদী 

  সুখী োইং শ্বফশ্বনশ্বিং শ্বমলে নরশ্বেংদী 

  োপ্টম শক্স ইোণ শ োইং শ্বলঃ নরশ্বেংদী 

  সমোে শ ভাই ভাই সটক্সটাইল নরশ্বেংদী 

  সমোে শ ভাই ভাই সটক্সটাইল নরশ্বেংদী 

  মা োইশ্বজং এন্ড সটক্সটাইল শ্বমল নরশ্বেংদী 
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  সমঘনা সবভাপ্টরজ শ্বলশ্বমপ্টটে নারােণগঞ্জ 

  সমঘনা শ্বপশ্বভশ্বে শ্বলশ্বমপ্টটে নারােণগঞ্জ 

  সমঘনা শ্বপশ্বভশ্বে শ্বলশ্বমপ্টটে নারােণগঞ্জ 

  ঈো ওোশ্বেং শ্বলঃ গাজীপুর 

  ঈো ওোশ্বেং শ্বলঃ গাজীপুর 

  নাইে স্পান শ্বমলে শ্বলঃ গাজীপুর 

 নাইে স্পান শ্বমলে শ্বলঃ গাজীপুর 

  সনামান নীট েম্পীশ্বজট শ্বমলে শ্বলঃ গাজীপুর 

  জাপ্টবর এন্ড সজাবাপ্টের সফশ্বিক্স শ্বলঃ গাজীপুর 

  অক্সপ্টফাে শ নীট েপ্টম্পাশ্বজট শ্বলঃ নারােণগঞ্জ

  সিাো পারপ্টোনাল প্রপ্টটেটিভ শ্বেভাইে বাংলাপ্টদি শ্বলঃ পাবনা

  সমোে শ োলাম অপ্টটা রাইে শ্বমল, ইউশ্বনট-২ র্প্টিার

  সমোে শ সুমন অপ্টটা রাইচ শ্বমল ঠাকুরগাঁও

  র্মুনা এশ্বেবল অপ্টেল ইন্ডাঃ শ্বলঃ, ইউ-২ রাজিাহী 



 

µwgK bs ‡iwR‡÷ªkb b¤̂i cÖwZôv‡bi bvg জেলা 

  র্মুনা এশ্বেবল অপ্টেল ইন্ডাঃ শ্বলঃ, ইউ-২ রাজিাহী 

  সমোে শ জাশ্বহদ রাইচ শ্বমল কুশ্বষ্টো

 সে এ েশ্বিউ গাপ্টম শন্টে ইন্ডাঃ শ্বলঃ ঢাো 

  সোপ্টো ফুেে সোম্পানী শ্বলঃ ঢাো 

  স্বন শালী অপ্টটা রাইচ শ্বমলে শ্বলঃ ফশ্বরদপুর

  শ্ববপ্টেশ্বে সোপ্টেটার শ্বলঃ গাজীপুর 

  সবশ্বেে নীট ওেোর শ্বলঃ গাজীপুর 

  শ্বমশ্বনম্যাক্স শ্বলঃ গাজীপুর 

  সদাো োইশ্বজং ইন্ডাঃ নরশ্বেংদী 

  সদাো োইশ্বজং ইন্ডাঃ নরশ্বেংদী 

  গাশ্বন শে সোপ্টেটারে শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  নুর এ মশ্বদনা োইং এন্ড শ্বফশ্বনশ্বিং শ্বমলে-২ নারােণগঞ্জ 

 রাো সেশ্বমেোল ইন্ডাঃ শ্বলঃ হশ্ববগঞ্জ

  এমপাইশ্বরে এোটাোে শ শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  এ শ্বব এফ নীট ওেোর শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  সমোে শ আলী সফশ্বিক্স এন্ড োইং নরশ্বেংদী 

  সমোে শ আলী সফশ্বিক্স এন্ড োইং নরশ্বেংদী 

  মাধবদী োইং এন্ড শ্বফশ্বনশ্বিং শ্বমলে শ্বলঃ নরশ্বেংদী 

  সমোে শ মীর টুইশ্বস্টং এন্ড শ্বফশ্বনশ্বিং সনট  ইন্ডাঃ মুন্সীগঞ্জ

  ইউশ্বনেফট শ্বেনপ্টেটিে ইন্ডাঃ নারােণগঞ্জ 

  সমোে শ হাজী োইং এন্ড শ্বপ্রশ্বন্টং শ্বমলে নারােণগঞ্জ 

  শ্বভিন এন্ড শ্বভিন ইন্ডাঃ শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  আলনূর সপপার সবাে শ শ্বমলে শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  োশ্বনশ্বিলা সপপার সবাে শ শ্বমলে শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  োশ্বনশ্বিলা সপপার সবাে শ শ্বমলে শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

  ঢাো ফারইষ্ট শ্বলঃ গাজীপুর 

 বাঃবঃ ১২০৪৭ বাংলাপ্টদি সমইজ প্রোটে শ্বলঃ গাজীপুর 

 বাঃবঃ ১২০৪৮ শ্বনপ্টেল ড্রপ শ্বলশ্বমপ্টটে গাজীপুর 

 বাঃবঃ ১২০৪৯ গণস্বাস্থে ফাম শাশ্বেঊটিেোলে শ্বলঃ ঢাো 

 বাঃবঃ ১২০৫০ সমোে শ ইনপ্টেো ফাম শাশ্বেউটিেোলে শ্বলঃ ঢাো 

 বাঃবঃ ১২০৫১ আরপ্টে ইনসুপ্টলিন ইন্ডাশ্বেজ ঢাো 

 বাঃবঃ ১২০৫২ শ্বেটি েীে ক্রাশ্বিং ইন্ডাশ্বেজ শ্বলঃ ইউ-২ নারােণগঞ্জ 

 বাঃবঃ ১২০৫৩ শ্বেটি েীে ক্রাশ্বিং ইন্ডাশ্বেজ শ্বলঃ ইউ-২ নারােণগঞ্জ 

 বাঃবঃ ১২০৫৪ শ্বেটি েীে ক্রাশ্বিং ইন্ডাশ্বেজ শ্বলঃ ইউ-২ নারােণগঞ্জ 

 বাঃবঃ ১২০৫৫ সমোে শ ভূইো সটক্সটাইল এন্ড োইশ্বজং শ্বমল নরশ্বেংদী 

 বাঃবঃ ১২০৫৬ সমোে শ এ. েশ্বরম োইশ্বজং শ্বমল নরশ্বেংদী 

 বাঃবঃ ১২০৫৭ সমোে শ নাশ্বের সটক্সটাইল নরশ্বেংদী 

 বাঃবঃ ১২০৫৮ অপরূপা সটক্সটাইল শ্বমলে শ্বলঃ নরশ্বেংদী 

 বাঃবঃ ১২০৫৯ িশ্বফউল্লাহ োইং এন্ড শ্বপ্রশ্বন্টং শ্বমলে নরশ্বেংদী 
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 বাঃবঃ ১২০৬০ সমোে শ শ্বেোম োইশ্বজং শ্বমলে নরশ্বেংদী 

 বাঃবঃ ১২০৬১ সমোে শ শ্বেোম োইশ্বজং শ্বমলে নরশ্বেংদী 

 বাঃবঃ ১২০৬২ শ্বজএম োইং এন্ড শ্বপ্রশ্বন্টং শ্বমলে নারােণগঞ্জ 

 বাঃবঃ ১২০৬৩ আরপ্টফার ফোিন ওেোর প্রাঃ শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

 বাঃবঃ ১২০৬৪ সমোে শ শ্বেউপ্টটক্স এোপাপ্টরলে ইণ্াঃ নারােণগঞ্জ 

 বাঃবঃ ১২০৬৫ এশ্বেলন নীট ফোিন শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

 বাঃবঃ ১২০৬৬ রহমান নীট গাপ্টম শন্টে শ্বলঃ নারােণগঞ্জ 

 বাঃবঃ ১২০৬৭ সমোে শ রাশ্বফ অপ্টটা রাইে শ্বমল নীলফামারী

 বাঃবঃ ১২০৬৮ সমোে শ আবুল োলাম অপ্টটা রাইে শ্বমল নীলফামারী

 বাঃবঃ ১২০৬৯ জমসাস শ পশল এন্ড শপাংেী অয়োয়মটিে রাইস শমল শদনােপুর 

 ব াঃবাঃ 12070 এশসআই এয়গ্রা শলাংে শলাঃ সাতশক্ষ্রা 

 ব াঃবাঃ 12071 জমসাস শ তারা এয়গ্রা ফুি ইন্ডাাঃ শিনাইদহ 

 ব াঃবাঃ 12072 জমসাস শ মা বাবার জদাো অয়ো রাইস শমল শিনাইদহ 

 ব াঃবাঃ 12073 জমসাস শ তরফদার অয়োয়মটিে রাইস শমল নওোঁ 

 ব াঃবাঃ 12074 শমোেী অয়ো হাসশোং শমলস শলাঃ নায়োর 

 ব াঃবাঃ 12075 শপ্রেম বাাংলায়দি ফাউয়ন্ডিন রােিাহী 

 ব াঃবাঃ 12076 হাসান পাল্প এন্ড জপপার শমলস শলাঃ বগুড়া 

 ব াঃবাঃ 12077 হাসান পাল্প এন্ড জপপার শমলস শলাঃ বগুড়া 

 ব াঃবাঃ 12078 জমসাস শ খাটি শফস শফি শমলস কুশমো 

 ব াঃবাঃ 12079 ফাশম শাং এয়গ্রা জেশমেযালস শলাঃ ব্রাহ্মন বাশড়ো 

 ব াঃবাঃ 12080 নাশসমা অয়ো রাইস শমল জনাোখালী 

 ব াঃবাঃ 12081 জমসাস শ শনউ শেলা অয়োয়মটিে রাইস শমল লক্ষ্ীপুর 

 ব াঃবাঃ 12082 জমসাস শ মশদনা অয়ো রাইস শমল জনাোখালী 

 ব াঃবাঃ 12083 শফসয়ো শপ্রন্ট এন্ড জেশমেযালস শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12084 জফার এইে ফযািন শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12085 েযােমারস ফযািন শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12086 ইোন শ নীে ওেযার শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12087 হানশসল জেিোইল জোাং (শবশি) শলাঃ কুশমো 

 ব াঃবাঃ 12088 এফ এম এয়গ্রা ফুিস শলাঃ শদনােপুর 

 ব াঃবাঃ 12089 জমসাস শ জেশস অয়োয়মটিে রাইস শমল কুশড়গ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12090 জমসাস শ তাশনম অয়ো রাইস শমলস পঞ্চেড় 

 ব াঃবাঃ 12091 জমসাস শ মা বাবা এয়গ্রা ফুি চুোিাঙ্গা 

 ব াঃবাঃ 12092 জমসাস শ িাহাোন অয়ো রাইে শমল র্য়িার 

 ব াঃবাঃ 12093 জমসাস শ শিমুল অয়ো রাইস শমল নায়োর 

ব াঃবাঃ 12094 জমসাস শ োশহদ এন্টার প্রাইে (অয়ো রাইে শমল) নায়োর 

 ব াঃবাঃ 12095 আর এস আর রাইে শমলস প্রাাঃ শলাঃ োইবান্ধা 

 ব াঃবাঃ 12096 উজ্জ্বল জফশব্রি শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12097 প্যারািাইস ফুি জপ্রািাক্টস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12098 শময়লশনোম নীে শলাঃ নারােণেঞ্জ 
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 ব াঃবাঃ 12099 জোয়ডন ইশপএস ইন্সুয়লিন জোাং শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12100 আশিে ইন্টার লাইশনাং স্ট্ান্ডার এন্ড শফশনশিাং শমলস শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12101 এযাবাোস জেিোইল শলাঃ নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12102 সানলাইে িাইাং এন্ড প্রয়সশসাং ইন্ডাাঃ নারােণেঞ্জ 
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 ব াঃবাঃ 12103 জমসাস শ রিানী ওোশিাং  োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12104 শিশেোল শিোইন ফযািন োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12105 শসোম এয়গ্রা ফুিস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12106 এশিস নীে ওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12107 নীে োয়ি শন (প্রাাঃ) শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12108 জমসাস শ আর জে জলদার েময়েি ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12109 েেশ এযাপায়রলস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12110 স্বাধীন এয়গ্রা শলাঃ োঙ্গাইল 

 ব াঃবাঃ 12111 ওয়েোর এযাপায়রলস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12112 অপয়সাশনন ফাম শা শলাঃ বশরিাল 

 ব াঃবাঃ 12113 অপয়সাশনন ফাম শা শলাঃ বশরিাল 

 ব াঃবাঃ 12114 সাদমা ফযািন ওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12115 স্মাে শ শিোইন োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12116 িাপলা ফুিস শল; োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12117 জোয়লো শিোইন এন্ড লশি োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12118 র্ভইোন ওোম শয়েি প্রাাঃ শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12119 শপ এন েয়ম্পাশেে শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12120 এস টি এস হসশপোল শেোোাং শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12121 এস টি এস হসশপোল শেোোাং শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12122 ব্রাে জিইরী এন্ড ফুি প্রয়েক্ট োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12123 হা মীম জেিোইল শল; োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12124 হা মীম জেিোইল শল; োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12125 মােশ ওেযার শল; োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12126 হােী শফি শমল োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12127 জড্রসম্যান ফযািন ওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12128 শরতু নীে ওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12129 োয়ম শন্টস ম্যানুফযােোশরাং এন্ড জসন্ডশলাং শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12130 অটিশেে শিোইন শল; ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12131 জমসাস শ আরোস জমোলস প্রাাঃ শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12132 জেিয়প্রা ইয়ো এযাপায়রলস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12133 আশমরা এয়গ্রা এন্ড ফুিস ইন্ডাাঃ শলাঃ ঢাো 



 

µwgK bs ‡iwR‡÷ªkb b¤̂i cÖwZôv‡bi bvg জেলা 

 ব াঃবাঃ 12134 এন আর জপাশি এন্ড শফস শফি শমলস শলাঃ ফশরদপুর 

 ব াঃবাঃ 12135 জমসাস শ শেম অয়ো রাইে শমল জোপালেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12136 এয়গ্রা ফ্রুেস এন্ড জিশেয়েবলস শল; োপাইনবাবেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12137 ওয়ে এয়গ্রা ইন্ডাাঃ শলাঃ শসরােেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12138 ওয়ে এয়গ্রা ইন্ডাাঃ শলাঃ শসরােেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12139 এশস আই জোদয়রে এয়গ্রায়িে প্রাাঃ শলাঃ শসরােেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12140 শিনয়েে জিশনম স্টুশিও শলাঃ পাবনা 

 ব াঃবাঃ 12141 জিশলয়েে োয়ম শন্টস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12142 ম্যাে ট্যাি ইণ্াাঃ শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12143 শিক্টর শফিস শল; রােবাড়ী 

 ব াঃবাঃ 12144 এশব এযাপায়রলস শল; ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12145 দীন জসায়েোস শ শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12146 জরার ফযািন শল; মেমশসাংহ 

 ব াঃবাঃ 12147 এস এম নীে ওেযারস শল; োেীপুর 
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 ব াঃবাঃ 12148 েনশফয়িন্স জেিওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12149 েনশফয়িন্স জেিওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12150 সাশেদ ওোশসাং এন্ড িাইাং শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12151 ইউশনমাস জসপাে শ ওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12152 জমসাস শ োলাম অয়ো রাইস শমল নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12153 িণ শা শফস শফি নশরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12154 এম আর জেিোইল শলাঃ নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12155 আহসান জেিোইল শমলস নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12156 জমসাস শ শহয়মল জেি সাইশোং এন্ড িাইাং এন্ড শপ্রশন্টাং নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12157 জমসাস শ এলসন সাইশোং নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12158 আহয়মদ জস্পিালাইেি জেি শল; োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12159 ইউশনয়সন্স এযাপায়রলস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12160 শব আর পাওোরয়েন োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12161 স্মাে শ শিোইন োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12162 ঢাো ওোশসাং োন্ট (ইউশনে-২) োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12163 নািীদ শনে জফশব্রি শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12164 স্মােশল নীে েয়ম্পাশেে শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12165 গ্রীন এযায়রা সুয়েোর ইন্ডাাঃ শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12166 শেমস েয়প শায়রিন শলাঃ ঢাো 
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 ব াঃবাঃ 12167 অরুশনমা এযাপায়রলস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12168 অরুশনমা এযাপায়রলস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12169 অশলপস এযাপায়রলস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12170 ফ্লাই রাবার এন্ড ফুেওেযার ইণ্াাঃ শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12171 জমসাস শ রানা অয়ো রাইে শমল নায়োর 

 ব াঃবাঃ 12172 মশেে জপপার শমলস শলাঃ পাবনা 

 ব াঃবাঃ 12173 পারয়েি জপয়ো শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12174 ন্যািনাল এয়িসরীে শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12175 লিী এশিো ওয়েে এন্ড ড্রাই প্রয়সস োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12176 স্কোর জেিোইল শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12177 জে এ শস ফযািন ওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12178 আর আর শপ এয়গ্রা ফাম শস ইউশনে-৩ নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12179 আর আর শপ এয়গ্রা ফাম শস ইউশনে-৩ নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12180 এইে এ এম জরাপ এন্ড শনটিাং শমল মুশন্সেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12181 জমসাস শ এম আর অয়োরাইে শমল জিরপুর 

 ব াঃবাঃ 12182 জসানালী অয়ো রাইস শমল ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12183 জবইে জপপারস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12184 ওোনয়েি ইন্ডাাঃ শলাঃ  ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12185 ফযািন েয়ম্পাশেে জপ্রািাক্টস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12186 জে এস এল জসায়েোরস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12187 নদ শান ক্লশোং শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12188 রবা ফযািন শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12189 সাশন জসায়েোর শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12190 সাাং জোোাং এযাপায়রলস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12191 শফলয়ো জস্পাে শস শলাঃ োেীপুর 
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 ব াঃবাঃ 12192 জমসাস শ সালাম রাইে শমল োঙ্গাইল 

 ব াঃবাঃ 12193 জমসাস শ সাশদো এন্টারপ্রাইে  মাদারীপুর 

 ব াঃবাঃ 12194 জমসাস শ োেলী এয়গ্রা ফুি ইন্ডাশেে োঙ্গাইল 

 ব াঃবাঃ 12195 সাশদো জেিোইল শমলস শলাঃ োঙ্গাইল 

 ব াঃবাঃ 12196 সাশদো জেিোইল শমলস শলাঃ োঙ্গাইল 

 ব াঃবাঃ 12197 ওোো জেশমেযালস শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12198 ফাইনয়েি নীেওেযার শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12199 জে এল ফযািন্স শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12200 জে এল ফযািন্স শলাঃ োেীপুর 
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 ব াঃবাঃ 12201 োোনয়েি শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12202 মমস োে জসায়েোর োয়ি শন শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12203 এর এস এস জেি এন্ড এয়িসশরে শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12204 শনেয়েি ইন্ডাশেে শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12205 শনেয়েি ইন্ডাশেে শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12206 োলার ওোি োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12207 স্ট্ান্ডাি শ গ্রুপ শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12208 ফারইে শনটিাং এন্ড িাইাং ইন্ডাশেে শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12209 এিারগ্রীন জিইরী এন্ড ফুি জপ্রািাক্টস োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12210 িারচুোল নীেওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12211 এস এম এস শফিস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12212 এয়ে এয়িসরীে (প্রাাঃ) শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12213 শেন্স ম্যানুফযােোশরাং জোম্পানী শল; ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12214 শেবশরো এয়গ্রা ইন্ডাশেে শলাঃ বগুড়া 

 ব াঃবাঃ 12215 মাগুরা জপপার শমলস শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12216 এইে এইে জেিোইল শমলস শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12217 ম্যাি সুয়েোর (শবশি) শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12218 জসইন্ট অয়নস্ট্ ইন্ডাশেে শলাঃ নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12219 জমসাস শ আলী জফশব্রি এন্ড িাইাং নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12220 জমসাস শ অেশ জেিোইল নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12221 জমসাস শ আয়মনা জেিোইল নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12222 জমসাস শ আয়মনা জেিোইল নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12223 জফইে সাইশোং এন্ড জেিোইল নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12224 জমসাস শ িাই িাই অয়ো রাইে শমল োইবান্ধা 

 ব াঃবাঃ 12225 শব এ এফ শপ প্রাইয়িে শলাঃ রাংপুর 

 ব াঃবাঃ 12226 জমসাস শ েয়বদা অয়ো রাইস শমল পঞ্চেড় 

 ব াঃবাঃ 12227 জমসাস শ প্যাশসশফে েযাজুোল শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12228 জমসাস শ প্যাশসশফে েযাজুোল শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12229 েণ শফুলী পশলয়েস্ট্ার জপ্রািাক্টস জোাং শলাঃ ইউ-২ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12230 ইমশফশনো শস্পশনাং শমলস শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12231 জহায়েল আগ্রাবাদ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12232 ড্রােনী ফযািন্স শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12233 শিজুোল নীে ওেযারস শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12234 সুমাইো এন্ড সাশদো অয়ো রাইস শমল োমালপুর 

 ব াঃবাঃ 12235 ল্যপিে ফযািন শলাঃ মেমনশসাংহ 

 ব াঃবাঃ 12236 ল্যপিে ফযািন শলাঃ মেমনশসাংহ 

 ব াঃবাঃ 12237 জমসাস শ র্াশেদ অয়ো রাইস শমল শদনােপুর 

 ব াঃবাঃ 12238 জমসাস শ বশলউি িাইাং শপ্রশন্টাং শফশনশিাং শমলস ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12239 ফাহাদ শফশনশিাং জসন্টার ঢাো 
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 ব াঃবাঃ 12240 আশল শনেীাং জফশব্রি শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12241 জমসাস শ েণ শফুলী সুপার এয়গ্রা ফুি জপ্রািাক্টস োঙ্গাইল 

 ব াঃবাঃ 12242 মায়ের জদাো ওোশিাং োন্ট ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12243 শসিাম এয়গ্রা ইন্ডাাঃ শলাঃ শসরােেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12244 রূপসা োোর এন্ড জেশমেযাল শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12245 এ এস এম জেশমেযাল ইন্ডাাঃ শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12246 এ এস এম জেশমেযাল ইন্ডাাঃ শলাঃ োেীপুর 
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 ব াঃবাঃ 12247 আমান শনটিাংস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12248 উইশন্ড ওোশিাং শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12249 জমর্লা নীে েয়ম্পাশেে শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12250 ইসলাম নীে শিোইন শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12251 তুসুো স্ট্ীয়েস শলাঃ  োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12252 জবশিময়ো ফাম শাশসউটিেযালস োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12253 জবশিময়ো ফাম শাশসউটিেযালস োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12254 জিবয়নোর শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12255 ইোেী বাাংলায়দি োয়ম শন্টস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12256 আয়েিা নীে ওেযার নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12257 মশনরা নীে এযাপায়রলস শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12258 শিশলে এয়গ্রা েময়েি শলাঃ নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12259 শিউয়রবল োশেে শল; কুশমো 

 ব াঃবাঃ 12260 জে এম শস অয়ো রাইে শমলস জনাোখালী 

 ব াঃবাঃ 12261 জমসাস শ এম শব এয়গ্রা ফুি ড্রাোর শমল ইউ-৩ ব্রাহ্মনবাড়ীো 

 ব াঃবাঃ 12262 জমসাস শ সালমা রাইে শমল জিরপুর 

 ব াঃবাঃ 12263 জমসাস শ জড্রসয়িন জেিোইলস শলাঃ মেমনশসাংহ 
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 ব াঃবাঃ 12264 এস এম জসাশস শাং োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12265 জরাদ্দুর এযাপায়রলস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12266 জেয়মাদা োয়ম শন্টস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12267 পদ্মা জপে শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12268 ফ্লাশমাংয়ো ফযািন্স শলাঃ োেীপুর 



 

µwgK bs ‡iwR‡÷ªkb b¤̂i cÖwZôv‡bi bvg জেলা 

 ব াঃবাঃ 12269 ফ্লাশমাংয়ো ফযািন্স শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12270 এযালায়েন্স শনে েয়ম্পাশেে শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12271 এস শব শনটিাং শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12272 টিএমএসএস এয়গ্রা জবইেি ইন্ডাাঃ (োশব) বগুড়া 

 ব াঃবাঃ 12273 নাশসর গ্লাস ইন্ডাশেে শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12274 টিএমএসএস এযাপায়রলস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12275 টিএমএসএস এযাপায়রলস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12276 শসময়ো শস্পশনাং এন্ড জেিোইলস শলাঃ মেমনশসাংহ 

 ব াঃবাঃ 12277 ওশরেন ফাম শা শলশময়েি নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12278 এশলসন নীে ফযািন শলশময়েি নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12279 এস আলম এয়গ্রা ফুিস ব্রাহ্মনবাড়ীো 

 ব াঃবাঃ 12280 গ্রাম বাাংলা এয়গ্রা ফুি ইন্ডাশেে কুশমো 

 ব াঃবাঃ 12281 জমসাস শ আয়নাোরা অয়ো রাইস শমলস শদনােপুর 

 ব াঃবাঃ 12282 জেেয়না শস্পশনাং শমলস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12283 সালমান ওোশিাং এন্ড িাইাং শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12284 জেিয়মল ফযািন শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12285 ইমপ্রুি এয়িসশরে শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12286 োাংোইল োয়ম শন্টস শলাঃ োেীপুর 
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µwgK bs ‡iwR‡÷ªkb b¤̂i cÖwZôv‡bi bvg জেলা 

 ব াঃবাঃ 12287 জমসাস শ জম সুমী অয়োয়মটিে রাইে শমল নওোঁ 

 ব াঃবাঃ 12288 জমসাস শ েবা অয়ো রাইে শমল শসরােেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12289 বগুড়া মাশি অয়েল শমলস শলাঃ বগুড়া 

 ব াঃবাঃ 12290 খালািপীর মন্ডল অয়ো রাইস শমলস শলাঃ রাংপুর 

 ব াঃবাঃ 12291 হাশেম ফুিস (প্রাাঃ) শলাঃ ইউ-২ রাংপুর 

 ব াঃবাঃ 12292 জেন্ডস নীটিাং শলশময়েি োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12293 খানয়েি ফযািন্স শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12294 স্কযানয়িি জেিোইল ইন্ডাাঃ শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12295 এযায়স্ট্রা নীে ওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12296 অিয়ফাি শ িাে শস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12297 জরাে জসায়েোর শলাঃ (ইউশনে-২) োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12298 বুনন নীটিাং শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12299 জতেোঁও ওোশসাং ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12300 েময়ফাি শ োয়লেিন শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12301 জমসাস শ িাই িাই জেিোইল নরশসাংদী 



 

µwgK bs ‡iwR‡÷ªkb b¤̂i cÖwZôv‡bi bvg জেলা 

 ব াঃবাঃ 12302 আমানত িাহ জফশব্রি শলাঃ নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12303 ইলহাম অয়ো রাইস শমলস শলাঃ শেয়িারেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12304 ইিা িাইাং এন্ড শপ্রশন্টাং নরশসাংদী 

 ব াঃবাঃ 12305 শনে জরশিি শলশময়েি নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12306 জমাশিস এযাোোস শ শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12307 ইশপশলওন নীে ওেযারস শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12308 জমসাস শ জমািারফ েয়ম্পাশেে জেিোইল শমলস শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12309 তুসুো প্রয়সশসাং শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12310 নুশিসতা ফাম শা শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12311 শিশির শনেীাং এন্ড িাইাং শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12312 শদিারী ওোশিাং োন্ট শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12313 শিোইন জেি নীে ওেযার শলাঃ োেীপুর 

 ব াঃবাঃ 12314 ইউিায়স শল শেন্স শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12315 পপুলার এয়গ্রা ইন্ডাশেে কুশমো 

 ব াঃবাঃ 12316 জমেয়ো শফি শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12317 ইসলাম প্যাে এন্ড এয়িসশরে শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12318 জমসাস শ পদ্মা এয়গ্রা অয়ো রাইস শমল কুশমো 

 ব াঃবাঃ 12319 জেনপােশ বাাংলায়দি (প্রাাঃ) শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12320 জমসাস শ ইনশফশনো জেশমেযাল শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12321 আর এস শব ইন্ডাশেোল শলাঃ েট্টগ্রাম 

 ব াঃবাঃ 12322 জেইসা ফযািন ওেযার শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12323 নীে োস শলশময়েি ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12324 জোবশস এয়গ্রা জপ্রািাক্টস প্রাাঃ শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12325 ইউনাইয়েি সালয়ফা-জেশমেযালস শলাঃ ঢাো 

 ব াঃবাঃ 12326 আম্বার সুপার জপপার শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12327 আরবান ফযািন শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12328 এশসআই জো-জরা বাাংলায়দি শলাঃ  নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12329 ফশের নীেওেযারস শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12330 ফশের নীেওেযারস শলাঃ নারােণেঞ্জ 

 ব াঃবাঃ 12331 জমসাস শ েহুরা ইন্ডাাঃ শদনােপুর 

 ব াঃবাঃ 12332 জমসাস শ েহুরা ইন্ডাাঃ শদনােপুর 

 ব াঃবাঃ 12333 হারেম জসতাবেঞ্জ শলাঃ শদনােপুর 

 ব াঃবাঃ 12334 িক্টরস েশমশনউটি হসশপোল (প্রাাঃ) শলাঃ রাংপুর 

 ব াঃবাঃ 12335 হাশেম ফুিস (প্রাাঃ) শলাঃ রাংপুর 

 ব াঃবাঃ 12336 জমসাস শ সায়লহা অয়ো রাইস শমল শদনােপুর 

 

 

 



 

3|

µwgK bs A_© eQi eqjvi e¨env‡ii cÖZ¨qbcÎ bevq‡bi 

msL¨v 

1.   

 

 

4| eqjvi cwiPviK mb` cÖ`vb msL¨v t  

µwgK 

bs 

A_© eQi 

eqjvi cwiPviK mb` cÖ`vb 

msL¨v 

 

 

 

5| 2020-21 A_© eQ‡i eqjvi ỳN©Ubvi Z_¨t 

µt 

bs 

`yN©UbvKewjZ 

eqjvi b¤^i 

cÖwZôv‡bi bvg I 

wVKvbv 

`yN©Ubvi ZvwiL `yN©Ubvi cÖK…wZ `yN©Ubvi KviY 

 

জে

ক্ষ্শতগ্রস্ত

  



 

 

6| 2020-21 A_©eQ‡ii Avq-e¨q Gi Z_¨t 

ivR¯ ̂Avq t 

µwgK bs A_© eQi ivR¯^ Av‡qi cwigvb (UvKv) 

1.  

 

e¨q t 

µwgK bs A_© eQi e¨‡qi cwigvb (UvKv) 

1.  

 

 



 

cÂg Aa¨vq 

 

weMZ পাঁে eQ‡ii Kvh©vejx t 

 

cÖavb eqjvi cwi`k©‡Ki Kvh©vj‡q weMZ ৫ eQ‡i eqjvi wbeÜb, eqjvi e¨env‡ii cÖZ¨qbcÎ bevqb I 

¯’vbxqfv‡e ˆZwiK…Z eqjvi Gi wbg©vY mb` Ges eqjvi cwiPviK‡`i mb` cÖ`v‡bi msL¨v t 
 

 

1| বেলার এর  

µwgK bs A_© eQi ¯’vbxqfv‡e ˆZix eqjv‡ii msL¨v 

1.   

2.   

3.  

4.  

5.  

 

 

2| eqjvi wbeÜb msL¨v t 

 

µwgK bs A_© eQi bZzb eqjvi wbeÜ‡bi msL¨v 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

3|

µwgK bs A_© eQi eqjvi e¨env‡ii cÖZ¨qbcÎ 

cÖ`v‡bi msL¨v 

1  

2.   

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 



 

 

4| eqjvi cwiPviK mb` cÖ`vb msL¨v t  

µwgK 

bs 

A_© eQi 

eqjvi cwiPviK mb` cÖ`vb 

msL¨v 

 

 

 

 

5| eqjvi ỳN©Ubvi Z_¨t 

 

 বা: ব: ৪০০ আোদ নীে িাইাং এন্ড 

োয়ম শন্টস (প্রা:) শল: 

শি এন জরাি, ফতুো, নারােণেঞ্জ ২২/০৬/২০২১ ১ েন 

 অশ্বনবশ্বন্ধি িাইো হাসশোং শমল রাোোঁও, ঠাকুরোঁও ১৬/০২/২০২০ ১ েন 

 অশ্বনবশ্বন্ধি জেোয়দর্ী অয়ো ও বেলার 

শমল 

নবীেঞ্জ, হশবেঞ্জ ০৫/০২/২০২০ ১ েন 

 অশ্বনবশ্বন্ধি 

 

খায়লে অয়ো রাইস শমল শত্রিাল, মেমনশসাংহ ০৯/০৪/২০১৯ ১ েন 

 অশ্বনবশ্বন্ধি 

 

জমসাস শ রূপালী োল েল মাদারেঞ্জ জরাি, সাদ্যল্যাপুর, 

োইবান্ধা 

২৩/১০/২০১৮ ১ েন 

 অশ্বনবশ্বন্ধি 

 

আল-নাশসর ওোশিাং এন্ড 

িাইাং 

লালখা, শিোের, ফতুো, 

নারােণেঞ্জ 

০৬/১০/২০১৮ ১ েন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6| Avq-e¨q Gi Z_¨t 

weMZ 5 eQ‡ii ivR¯^ Avq t 

µwgK bs A_© eQi ivR¯^ Av‡qi cwigvb (UvKv) 

1 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

weMZ 5 eQ‡ii e¨q t 

µwgK bs A_© eQi e¨‡qi cwigvb (UvKv) 

1 

2.  

3.  

4.  

5.  



 

lô Aa¨vq 

 

Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 Abyhvqx Z_¨vejx

 

1| Z_¨ cÖ`v‡bi c×wZ t 

 

Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 Gi aviv 6 Abyhvqx cÖavb eqjvi cwi`k©‡Ki Kvh©vj‡qi ¯̂-D‡`¨v‡M cÖ`vb‡hvM¨  

Z‡_¨i ZvwjKv t 
  

  

   

   

   

   

   

 

2| `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©vi weeiY t 

bvg I c`ex Kg©¯’j ‡hvMv‡hvM 

প্রয়ে িলী শরেিী আহয়মদ  

 

  

  

 

০১৬৭৭-১৪২৬৮৫ 

ইয়মইল: ibho3@boiler.gov.bd 

 

 

3| weKí `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©vi weeiY t 

bvg I c`ex Kg©¯’j ‡hvMv‡hvM 

প্রয়ে িলী জরেওোনা খান 

 

  

  

০১798-598088 

ইয়মইল: ibho4@boiler.gov.bd 

 

 

 

4| Avwcj KZ©„c‡ÿi we Í̄vwiZ weeiY t 

c`ex Kg©¯’j ‡hvMv‡hvM 
 

  

 

  

  

 

ইয়মইল: cib@boiler.gov.bd  

 



 

5| †h mg¯Í Z_¨ cÖ`vb eva¨Zvg~jK bq 
 

Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 Gi aviv 7 Abyhvqx cÖavb eqjvi cwi`k©‡Ki Kvh©vj‡qi ‡h  Z_¨ cÖKvk ev 

cÖ`vb eva¨Zvg~jK bq Zv wb¤œiƒct 

 

 

  

  

 

 

  

 

Z_¨ cÖvwß¯’vb 

1| I‡qe mvBU t 

www.boiler.gov.bd 

2| wmwU‡Rb PvU©vi t 

 

3| †bvwUk †evW© t 

 

http://www.boiler.gov.bd/


 

mßg Aa¨vq 

সেবা প্রদান প্রশ্বিশ্রুশ্বি (Citizen Charter) 

১. শিিন ও শ্বমিন 

শ্বভিন: মানেম্মি ও শ্বনরাপদ বেলার। 
 

 

শ্বমিন: পশ্বরদি শন ও পরীযণ এবং বেলার পশরোরে দ্বারা বেলার পশরোলনার মােয়ম বেলার এর শনরাপিা শনশিতেরণ। 
 

২ .প্রশতশ্রুত জসবাসমূহ 

২.১ নাগশ্বরে সেবা 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

বেলার 

আমদাশনর 

োড়পত্র 

প্রদান 

১. জলোর জহি প্যায়ি 

আয়বদনোরীর শনেে হয়ত 

আয়বদন গ্রহণ 

২. আয়বদন র্াোই-

বাোইেরণ 

৩. োড়পত্র 

সরাসশর/িােয়র্ায়ে/ ই-

জমইয়ল আয়বদনোরীর 

শনেে জপ্ররণ 

১। ক্রস জসেিনাল েনস্ট্রােিন ড্রইাং এর 

অনুয়মাশদত মূল েশপ 

২। শহটিাং সারয়ফস এর শহসাব 

৩। বেলায়রর োপমান অাংিসমূয়হর িশক্তর 

শহসাব 

৪। ইস্পাত প্রস্তুতোরীর শনেে হয়ত 

ইস্পাত সতশর ও পরীক্ষ্ার সনয়দর 

ফয়োেশপ 

৫। জেি লাইয়সন্স এর ফয়োেশপ 

৬। আটি শয়েল অব জময়মায়রন্ডাম এর 

ফয়োেশপ (প্রয়র্ােয জক্ষ্য়ত্র) 

 

প্রাশপ্তস্থান : 

➢ ক্রশমে নাং- ১ হয়ত ৪ পর্ শন্ত বেলার 

প্রস্তুতোরীর শনেে হয়ত সাংগ্রহ েরয়ত 

হয়ব 

➢ ক্রশমে নাং- ৫ হয়ত ৬ পর্ শন্ত সাংশিে 

শহটিাং সারয়ফস 

অনুসায়র শনধ শাশরত 

সব শশনে ২৫০০/- 

হয়ত সয়ব শাচ্চ ৯০০০/- 

োো “১-৩৯৩১-

০০০০-২০১৫” 

জোয়ি শফ প্রদান 

েয়র জেোরী 

োলায়নর মূল েশপ 

দাশখল 

০৭ (সাত) 

েম শশদবস 

১) প্রক  াঃ ম  হ াঃ জিয় উল হ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, র ির্ হী 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

২২২১৯৩ 

ই-জমইল: 

dcibraj@boiler.gov.bd 

 

২) প্রক  াঃ মুহ ম্মদ জদদ রুল 

ইসল   

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, চট্টগ্র   

জমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

৪৬৫৭৪৬ 

ই-জমইল: 

dcibctg@boiler.gov.bd 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

েতৃশপয়ক্ষ্র শনেে হয়ত সাংগ্রহ েরয়ত 

হব 

 

৩) প্রক  াঃ ম  াঃ র্র ফত আলী 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, ঢাো 

জমাবাইল : +৮৮০১৭১১-

৭৩৬৬৪৪ 

ই-জমইল: 

dcibdhaka@boiler.gov.bd 

 

৪) প্রক  াঃ ম  াঃ হু  য়ুন  বীর 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, নরজসিংদী 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১২২১৭০৮০ 

ই-জমইল: 

dcibnarsingdi@boiler.gov.b
d 
 

৫) প্রক  াঃ প্রনব কু  র সর  র 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, গ িীপুর 

জমাবাইল: +৮৮০১৭২৩-

৫৫৮১১৯ 

ই-জমইল: 

dcibgazipur@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

6) প্রক  াঃ সুরজিত ব শন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, জসকলট 

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৯১৮০৮৫৩ 

ই-জমইল: 

dcibsylhet@boiler.gov.bd 

 

7) প্রক  াঃ ম  াঃ হ জনফ মহ কসন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, ন র য়নগঞ্জ  

জমাবাইল: 

+৮৮০১৬৩২৩৬৯৫০৭ 

ই-জমইল: 

dcibnarayanganj@boiler.go
v.bd 

 

 ৮) প্রক  াঃ ম  াঃ ন িমুল হ  

র জু 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ ,  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়,  য় নজসিংহ 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১৩১৩০৪৭৭ 

ই-জমইল: 

dcibmymensingh@boiler.go
v.bd 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

৯) প্রক  াঃ ম  াঃ নিরুল ইসল    

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, রিংপুর 

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭৪৫২৩৫৭০০ 

ই-জমইল: 

dcibrangpur@boiler.gov.bd 

 

১০) প্রক  াঃ ম  াঃ মর  নুজ্জ   ন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, খুলন  

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭১২১৩৯৮৩১ 

ই-জমইল: 

dcibkhulna@boiler.gov.bd 

২ 

বেলার 

জরশেয়েিন 

প্রদান 

১. জলোর জহি প্যায়ি 

আয়বদনোরীর শনেে হয়ত 

আয়বদন গ্রহণ 

২. আয়বদন র্াোই-

বাোইেরণ 

৩. বেলার সয়রেশময়ন 

পশরদি শন ও পরীক্ষ্ণ 

৪. েতৃশপয়ক্ষ্র অনুয়মাদন 

গ্রহণ 

৫. সনদপত্র সরাসশর/ 

িােয়র্ায়ে/ই-জমইয়ল 

১। ক্রস জসেিনাল েনস্ট্রােিন ড্রইাং এর 

অনুয়মাশদত মূল েশপ 

২। শহটিাং সারয়ফস এর শহসাব 

৩। বেলারয়রর োপমান অাংিসমূয়হর 

িশক্তর শহসাব 

৪। পশরদি শন েতৃশপয়ক্ষ্র শনেে হয়ত বেলার 

প্রস্তুতোলীন সময়ের পশরদি শন সাটি শশফয়েে 

এর মূল েশপ 

৫। প্রস্তুতোরীর শনেে হয়ত বেলার সতরী 

ও পরীক্ষ্ার সাটি শশফয়েে এর মূল েশপ 

৬। ইস্পাত প্রস্তুতোরীর শনেে হয়ত 

শহটিাং সারয়ফস 

অনুসায়র শনধ শাশরত 

সব শশনে ৭৫০০/- হয়ত 

সয়ব শাচ্চ ২৭,০০০/- 

োো “১-৩৯৩১-

০০০০-২০১৫” 

জোয়ি শফ প্রদান 

েয়র জেোরী 

োলায়নর মূল েশপ 

দাশখল 

৩০ (শত্রি) 

েম শশদবস 

১) প্রক  াঃ ম  হ াঃ জিয় উল হ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, র ির্ হী 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

২২২১৯৩ 

ই-জমইল: 

dcibraj@boiler.gov.bd 

 

 

 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ ইস্পাত সতশর ও পরীক্ষ্ার সাটি শশফয়েে এর 

ফয়োেশপ 

৭। প্রস্তুতোরী স্ট্যাম্প 

৮। হালনাোদ জেি লাইয়সন্স এর ফয়োেশপ 

৯। বেলার আমদাশনর এলশস, ইনিয়েস ও 

শবল অব জলশিাং এর ফয়োেশপ 

(আমদাশনকৃত বেলায়রর জক্ষ্য়ত্র) 

প্রাশপ্তস্থান : 

➢ ক্রশমে নাং- ১ হয়ত ৭ পর্ শন্ত বেলার 

প্রস্তুতোরী প্রশতষ্ঠায়নর শনেে হয়ত 

সাংগ্রহ েরয়ত হয়ব 

➢ ক্রশমে নাং- ৮ হয়ত ৯ পর্ শন্ত  সাংশিে 

েতৃশপয়ক্ষ্র শনেে হয়ত সাংগ্রহ েরয়ত 

হয়ব 

২) প্রক  াঃ মুহ ম্মদ জদদ রুল 

ইসল   

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, চট্টগ্র   

জমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

৪৬৫৭৪৬ 

ই-জমইল: 

dcibctg@boiler.gov.bd 

 

৩) প্রক  াঃ ম  াঃ র্র ফত আলী 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, ঢাো 

জমাবাইল : +৮৮০১৭১১-

৭৩৬৬৪৪ 

ই-জমইল: 

dcibdhaka@boiler.gov.bd 

 

৪) প্রক  াঃ ম  াঃ হু  য়ুন  বীর 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, নরজসিংদী 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১২২১৭০৮০ 

ই-জমইল: 

dcibnarsingdi@boiler.gov.b
d 
 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

৫) প্রক  াঃ প্রনব কু  র সর  র 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, গ িীপুর 

জমাবাইল: +৮৮০১৭২৩-

৫৫৮১১৯ 

ই-জমইল: 

dcibgazipur@boiler.gov.bd 

 

6) প্রক  াঃ সুরজিত ব শন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, জসকলট 

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৯১৮০৮৫৩ 

ই-জমইল: 

dcibsylhet@boiler.gov.bd 

 

7) প্রক  াঃ ম  াঃ হ জনফ মহ কসন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, ন র য়নগঞ্জ  

জমাবাইল: 

+৮৮০১৬৩২৩৬৯৫০৭ 

ই-জমইল: 

dcibnarayanganj@boiler.go
v.bd 

 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

 ৮) প্রক  াঃ ম  াঃ ন িমুল হ  

র জু 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ ,  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়,  য় নজসিংহ 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১৩১৩০৪৭৭ 

ই-জমইল: 

dcibmymensingh@boiler.go
v.bd 

 

৯) প্রক  াঃ ম  াঃ নিরুল ইসল    

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, রিংপুর 

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭৪৫২৩৫৭০০ 

ই-জমইল: 

dcibrangpur@boiler.gov.bd 

 

১০) প্রক  াঃ ম  াঃ মর  নুজ্জ   ন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, খুলন  

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭১২১৩৯৮৩১ 

ই-জমইল: 

dcibkhulna@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

 

৩ 

স্থানীেিায়ব 

সতশরকৃত 

বেলায়রর 

শনম শাণ সনদ 

প্রদান 

১. জলোর জহি প্যায়ি 

আয়বদনোরীর শনেে হয়ত 

আয়বদন গ্রহণ 

২. আয়বদন র্াোই-

বাোইেরণ 

৩. শবশিন্ন ধায়প  

সয়রেশময়ন বেলার 

পশরদি শন ও পরীক্ষ্ণ 

৪. েতৃশপয়ক্ষ্র অনুয়মাদন 

গ্রহণ 

৫. সনদপত্র সরাসশর/ 

িােয়র্ায়ে/ই-জমইয়ল 

আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ 

 

 

১। ক্রস জসেিনাল েনস্ট্রােিন ড্রইাং এর 

মূল েশপ 

২। শহটিাং সারয়ফস শহসাব 

৩। বেলারয়রর োপমান অাংিসমূয়হর 

িশক্তর শহসাব 

৪। ইস্পাত প্রস্তুতোরীর শনেে হয়ত 

ইস্পাত সতশর ও পরীক্ষ্ার সনয়দর 

ফয়োেশপ 

প্রাশপ্তস্থান : 

➢ ক্রশমে নাং- ১ হয়ত ৩ পর্ শন্ত বেলার 

প্রস্তুতোরী প্রশতষ্ঠান সরবরাহ েরয়ব 

➢ ক্রশমে নাং- ৪ ইস্পাত প্রস্তুতোরীর 

শনেে হয়ত সাংগ্রহ েরয়ত হয়ব 

শহটিাং সারয়ফস 

অনুসায়র ৪ ধায়প “১-

৩৯৩১-০০০০-

২০১৫” জোয়ি শফ 

প্রদান েয়র জেোরী 

োলায়নর মূল েশপ 

দাশখল 

জেোরী 

োলায়নর 

মূল েশপ 

দাশখয়লর 

পর হয়ত 

১৮০ 

(এেিত 

আশি) 

েম শশদবস 

প্রয়ে াঃ জমাাঃ ফেয়ল রাশি  

বেলার পশরদি শে 

 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের   

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স 

শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- 

১০০০ 

 

জমাবাইল : +৮৮ 

০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-জমইল:  
ibho2@boiler.gov.bd 

 

প্রয়ে াঃ শরেিী আহয়মদ 

বেলার পশরদি শে 
 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স 

শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- 

১০০০ 

 

জমাবাইল : 

+৮৮০১৬৭৭১৪২৬৮৫ 

ই-জমইল:  

ibho3@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

প্রয়ে াঃ জরেওোনা খান 

বেলার পশরদি শে 

 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের   

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স 

শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- 

১০০০ 

 

জমাবাইল : 

+৮৮০১৭৯৮৫৯৮০৮৮ 

ই-জমইল:  

ibho4@boiler.gov.bd 

 

৪ 

বেলায়রর 

মাশলোনা/ 

ঠিোনা 

পশরবতশন 

১. জলোর জহি প্যায়ি 

আয়বদনোরীর শনেে হয়ত 

আয়বদন গ্রহণ 

২. আয়বদন র্াোই-

বাোইেরণ; 

৩. সয়রেশময়ন বেলার 

পশরদি শন ও পরীক্ষ্ণ 

৪. েতৃশপয়ক্ষ্র অনুয়মাদন 

গ্রহণ; 

৫. সনদপত্র সরাসশর/ 

িােয়র্ায়ে/ই-জমইয়ল 

আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ 

১। হালনাোদ বেলার নবােন সনদপয়ত্রর 

ফয়োেশপ 

২। বেলার ক্রে-শবক্রে চুশক্তনামা 

৩। হালনাোদ জেি লাইয়সন্স এর ফয়োেশপ 

৪। আটি শয়েল অব জময়মায়রন্ডাম এর 

ফয়োেশপ (প্রয়র্ােয জক্ষ্য়ত্র) 

 

প্রাশপ্তস্থান : 

➢ ক্রশমে নাং- ১ হয়ত ২ পর্ শন্ত বেলার 

ব্যবহারোরী প্রশতষ্ঠান সরবরাহ েরয়ব 

➢ ক্রশমে নাং- ৩ হয়ত ৪ পর্ শন্ত সাংশিে 

েতৃশপয়ক্ষ্র শনেে হয়ত সাংগ্রহ েরয়ত 

হয়ব 

শহটিাং সারয়ফস 

অনুসায়র শনধ শাশরত 

সব শশনে ২৫০০/- 

হয়ত সয়ব শাচ্চ ৯০০০/- 

োো “১-৩৯৩১-

০০০০-২০১৫” 

জোয়ি শফ প্রদান 

েয়র জেোরী 

োলায়নর মূল েশপ 

দাশখল 

জেোরী 

োলায়নর 

মূল েশপ 

দাশখয়লর 

পর হয়ত 

৩০ (শত্রি) 

েম শশদবস 

১) প্রক  াঃ ম  হ াঃ জিয় উল হ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, র ির্ হী 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

২২২১৯৩ 

ই-জমইল: 

dcibraj@boiler.gov.bd 

 

২) প্রক  াঃ মুহ ম্মদ জদদ রুল 

ইসল   

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, চট্টগ্র   



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

 জমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

৪৬৫৭৪৬ 

ই-জমইল: 

dcibctg@boiler.gov.bd 

 

৩) প্রক  াঃ ম  াঃ র্র ফত আলী 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, ঢাো 

জমাবাইল : +৮৮০১৭১১-

৭৩৬৬৪৪ 

ই-জমইল: 

dcibdhaka@boiler.gov.bd 

 

৪) প্রক  াঃ ম  াঃ হু  য়ুন  বীর 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, নরজসিংদী 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১২২১৭০৮০ 

ই-জমইল: 

dcibnarsingdi@boiler.gov.b
d 
 

৫) প্রক  াঃ প্রনব কু  র সর  র 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, গ িীপুর 

জমাবাইল: +৮৮০১৭২৩-



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

৫৫৮১১৯ 

ই-জমইল: 

dcibgazipur@boiler.gov.bd 

 

6) প্রক  াঃ সুরজিত ব শন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, জসকলট 

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৯১৮০৮৫৩ 

ই-জমইল: 

dcibsylhet@boiler.gov.bd 

 

7) প্রক  াঃ ম  াঃ হ জনফ মহ কসন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, ন র য়নগঞ্জ  

জমাবাইল: 

+৮৮০১৬৩২৩৬৯৫০৭ 

ই-জমইল: 

dcibnarayanganj@boiler.go
v.bd 

 

 ৮) প্রক  াঃ ম  াঃ ন িমুল হ  

র জু 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ ,  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়,  য় নজসিংহ 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১৩১৩০৪৭৭ 

ই-জমইল: 

dcibmymensingh@boiler.go
v.bd 

 

৯) প্রক  াঃ ম  াঃ নিরুল ইসল    

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, রিংপুর 

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭৪৫২৩৫৭০০ 

ই-জমইল: 

dcibrangpur@boiler.gov.bd 

 

১০) প্রক  াঃ ম  াঃ মর  নুজ্জ   ন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, খুলন  

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭১২১৩৯৮৩১ 

ই-জমইল: 

dcibkhulna@boiler.gov.bd 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

৫ 

বেলার 

সনদপত্র 

নবােন 

১। জেোরী োলায়নর মূল 

েশপসহ আয়বদন গ্রহণ 

২। সয়রেশময়ন বেলার 

পশরদি শন ও পরীক্ষ্ণ 

৩। েতৃশপয়ক্ষ্র অনুয়মাদন 

গ্রহণ 

৪। সনদপত্র সরাসশর/ 

িােয়র্ায়ে/ই-জমইয়ল 

আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ 

১। শনধ শারত ফরয়ম আয়বদনপত্র 

২। জেোরী োলায়নর মূল েশপ 

৩। বেলার পশ্বরচারে েনদপপ্টত্রর অনুশ্বলশ্বপ 

 

প্রাশপ্তস্থান : 

➢ ক্রশমে নাং- ১ প্রধান বেলার 

পশরদি শয়ের োর্ শালয়ের ওয়েবসাইে 

হয়ত সাংগ্রহ েরয়ত হয়ব 

➢ ক্রশমে নাং- ২ হয়ত ৩ পর্ শন্ত  

আয়বদনোরী প্রশতষ্ঠান সরবরাহ 

েরয়ব 

 

শহটিাং সারয়ফস 

অনুসায়র শনধ শাশরত 

সব শশনে ২৫০০/- 

হয়ত সয়ব শাচ্চ ৯০০০/- 

োো “১-৩৯৩১-

০০০০-২০১৫” 

জোয়ি শফ প্রদান 

েয়র জেোরী 

োলায়নর মূল েশপ 

দাশখল 

জেোরী 

োলায়নর 

মূল েশপ 

দাশখয়লর 

পর হয়ত 

৩০ (শত্রি) 

েম শশদবস 

১) প্রক  াঃ ম  হ াঃ জিয় উল হ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, র ির্ হী 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

২২২১৯৩ 

ই-জমইল: 

dcibraj@boiler.gov.bd 

 

২) প্রক  াঃ মুহ ম্মদ জদদ রুল 

ইসল   

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, চট্টগ্র   

জমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

৪৬৫৭৪৬ 

ই-জমইল: 

dcibctg@boiler.gov.bd 

 

৩) প্রক  াঃ ম  াঃ র্র ফত আলী 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, ঢাো 

জমাবাইল : +৮৮০১৭১১-

৭৩৬৬৪৪ 

ই-জমইল: 

dcibdhaka@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

৪) প্রক  াঃ ম  াঃ হু  য়ুন  বীর 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, নরজসিংদী 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১২২১৭০৮০ 

ই-জমইল: 

dcibnarsingdi@boiler.gov.b
d 
 

৫) প্রক  াঃ প্রনব কু  র সর  র 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, গ িীপুর 

জমাবাইল: +৮৮০১৭২৩-

৫৫৮১১৯ 

ই-জমইল: 

dcibgazipur@boiler.gov.bd 

 

6) প্রক  াঃ সুরজিত ব শন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, জসকলট 

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৯১৮০৮৫৩ 

ই-জমইল: 

dcibsylhet@boiler.gov.bd 

 

 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

7) প্রক  াঃ ম  াঃ হ জনফ মহ কসন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, ন র য়নগঞ্জ  

জমাবাইল: 

+৮৮০১৬৩২৩৬৯৫০৭ 

ই-জমইল: 

dcibnarayanganj@boiler.go
v.bd 

 

 ৮) প্রক  াঃ ম  াঃ ন িমুল হ  

র জু 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ ,  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়,  য় নজসিংহ 

জমাবাইল: +৮৮০১৭১৩১৩০৪৭৭ 

ই-জমইল: 

dcibmymensingh@boiler.go
v.bd 

 

৯) প্রক  াঃ ম  াঃ নিরুল ইসল    

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, রিংপুর 

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭৪৫২৩৫৭০০ 

ই-জমইল: 

dcibrangpur@boiler.gov.bd 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

 

১০) প্রক  াঃ ম  াঃ মর  নুজ্জ   ন 

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শ  

উপ-প্রধ ন বয়ল র পজরদর্ শক র 

  র্ শ লয়, খুলন  

জমাবাইল: 

+৮৮০১৭১২১৩৯৮৩১ 

ই-জমইল: 

dcibkhulna@boiler.gov.bd 

৬ 

বেলার 

পশরোরেয়দ

র পরীক্ষ্া 

গ্রহণপূব শে 

সনদপত্র 

প্রদান 

১. আয়বদনোরীর শনেে 

হয়ত আয়বদন গ্রহণ; 

২. আয়বদন র্াোই-

বাোইেরণ; 

৩. শলশখত, ব্যবহাশরে ও 

জম শখে পরীক্ষ্াে কৃতোর্ শ 

সায়পয়ক্ষ্ সনদপত্র প্রদান 

১। শনধ শারত ফরয়ম আয়বদনপত্র 

২। অশিজ্ঞতা সনদপত্র 

৩। োতীে পশরেে পত্র/এস.এস.শস 

সনদপয়ত্রর ফয়োেশপ 

৪। নােশরেে ও েশরত্রেত সনদপয়ত্রর 

ফয়োেশপ 

৫। সাম্প্রশতেোয়ল জতালা পাসয়পাে শ 

সাইয়ের ৪ েশপ েশব 

৬। শদ্বতীে জেশণর বেলার পশরোরে 

জর্াগ্যতা সনয়দর েশপ (প্রয়র্ােয জক্ষ্য়ত্র) 

 

 

প্রাশপ্তস্থান : 

➢ ক্রশমে নাং- ১ প্রধান বেলার 

পশরদি শয়ের োর্ শালে/ওয়েবসাইে 

হয়ত 

প্রেম জেণীর জক্ষ্য়ত্র 

৮০০/- োো ও 

শদ্বতীে জেণীর জক্ষ্য়ত্র 

৫০০/- োো জেোরী 

োলান 

০১ (এে) 

বের 

 

প্রয়ে াঃ জরেওোনা খান 

বেলার পশরদি শে 

 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের   

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স 

শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- 

১০০০ 

 

জমাবাইল : 

+৮৮০১৭৯৮৫৯৮০৮৮ 

ই-জমইল:  

ibho4@boiler.gov.bd 

 

 



 

ক্রশ্বম

ে নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 
প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা 

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

➢ ক্রশমে নাং-২ েম শরত প্রশতষ্ঠান সাংগ্রহ 

েরয়ত হয়ব 

➢ ক্রশমে নাং- ৩ হয়ত ৬ পর্ শন্ত  

আয়বদনোরী সরবরাহ েরয়ব 

 

 

 

 

 

২.২ দাপ্তশরে সেবা 

 

ক্রশ্বমে 

 নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 

প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং 

প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার 

মূল্য এবং  

পশ্বরপ্টিাধ 

পদ্ধশ্বি  

সেবা 

প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা  

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 
েম শেতশা/েম শোরীয়দর 

ভ্রমণ িাতা শবল 

১. শনধ শাশরত ফরয়ম ভ্রমন শববরণী ও শবল 

দাশখল  

২. শবল র্াোইেরণ 

৩. অনুয়মাদন ও শে.ও োরীেরণ 

১। প্রিাসশনে শে.ও 

২। শহসাব িাখার শহসাব 

শববরণী 

 

 

শবনা মূয়ল্য 

 

০৩ 

(শতন) 

েম শশদবস 

 

প্রয়ে াঃ জমাাঃ ফেয়ল রাশি  

বেলার পশরদি শে 

 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের   

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- ১০০০ 

 

জমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-জমইল:  
 ibho2@boiler.gov.bd 
 



 

২ 
েম শেতশা/েম শোরীয়দর 

প্রশিক্ষ্ণ শফ প্রদান 

১. শনধ শাশরত ফরয়ম প্রশিক্ষ্ণ শফ প্রদায়নর 

োশহদাপত্র গ্রহণ 

২. োশহদা প্রাশপ্তর পর র্াোইেরণ 

৩. েতৃশপয়ক্ষ্র অনুয়মাদন গ্রহণক্রয়ম 

সাংশিে দপ্তর/সাংস্থার অনুকূয়ল শে.ও 

োরীেরণ 

১। প্রিাসশনে শে.ও 

২। শহসাব িাখার শহসাব 

শববরণী 

 

 

শবনা মূয়ল্য 

 

০৩ 

(শতন) 

েম শশদবস 

 

প্রয়ে াঃ শরেিী আহয়মদ 

বেলার পশরদি শে 
 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের   

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- ১০০০ 

  

জমাবাইল : +৮৮০১৬৭৭১৪২৬৮৫ 

ই-জমইল:  

ibho3@boiler.gov.bd 

 

 

 

২.৩ অভেন্তরীণ সেবা 

ক্রশ্বমে 

 নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 

প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং 

প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং  

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা  

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

১ 

োশন্ত 

শবয়নাদন ছুটি 

ও িাতা 

মঞ্জুশর 

মঞ্জুরীপত্র ই-জমইল/িােয়র্ায়ে 

আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ 

 

 

 

 

১। আয়বদনপত্র 

২। শসএও শিল্প মন্ত্রণালে েতৃশে 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেনপত্র 

শবনা মূয়ল্য 

 

০৩ (শতন) 

েম শশদবস 

প্রয়ে াঃ জমাাঃ ফেয়ল রাশি  

বেলার পশরদি শে 

 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের   

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- ১০০০ 

 

জমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-জমইল:  
 ibho2@boiler.gov.bd 
 

 

২ 

আনুয়তাশষে 

ও জপনিন 

মঞ্জুশর 

মঞ্জুরীপত্র ই-জমইল/িােয়র্ায়ে 

আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ 

জপনিনার : 

১। সাশি শস বুে/োেশরর শববরণী 

-০১ েশপ 

শবনা মূয়ল্য 

 

০৩ (শতন) 

েম শশদবস 

 

প্রয়ে াঃ জমাাঃ ফেয়ল রাশি  

বেলার পশরদি শে 



 

ক্রশ্বমে 

 নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 

প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং 

প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং  

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা  

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

 ২। শপআরএল-এ েময়নর মঞ্জুশর 

পত্র-০১ েশপ 

৩। প্রতযাশিত জিষ জবতন 

পত্র/য়িষ জবতন পত্র (প্রয়র্ােয 

জক্ষ্য়ত্র)-০১ েশপ 

৪। জপনিন ফরম ২.১ 

(সাংয়র্ােনী-৪)-০১ েশপ 

৫। সতযাশেত েশব ০৪ েশপ 

৬। প্রাপ্তব্য জপনিয়নর সবধ 

উিরাশধোর জষাষণাপত্র 

(সাংয়র্ােনী-২)-০৩ েশপ 

৭। নমুনা স্বাক্ষ্র ও হায়তর পাঁে 

আাংগুয়লর োপ (সাংয়র্ােনী-

৬)-০৩ েশপ 

৮। জপনিন মঞ্জুরী আয়দি-০১ 

েশপ 

পাশরবাশরে জপনিন (োেশররত 

অবস্থাে মৃতুযবরণ েরয়ল):  

১। সাশি শস বুে/োেশরর শববরণী 

-০১ েশপ 

২। শপআরএল-এ েময়নর মঞ্জুশর 

পত্র-০১ েশপ 

৩। প্রতযাশিত জিষ জবতন 

পত্র/য়িষ জবতন পত্র (প্রয়র্ােয 

জক্ষ্য়ত্র)-০১ েশপ 

৪। পাশরবাশরে জপনিয়নর 

আয়বদনপত্র ফরম ২.১ 

  

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের   

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- ১০০০ 

 

জমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-জমইল:  
 ibho2@boiler.gov.bd 
 

 



 

ক্রশ্বমে 

 নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 

প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং 

প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং  

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা  

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

(সাংয়র্ােনী-৫)-০১ েশপ 

৫। সতযাশেত েশব ০৪ েশপ 

৬। উিরাশধোর সনদপত্র ও 

নন-ম্যাশরে সাটি শশফয়েে 

(সাংয়র্ােনী-৩)-০৩ েশপ 

৭। নমুনা স্বাক্ষ্র ও হায়তর পাঁে 

আাংগুয়লর োপ (সাংয়র্ােনী-

৬)-০৩ েশপ 

৮। অশিিাবে ময়নানেন এবাং 

অবসর িাতা ও আনুয়তাশষে 

উয়িালন েরার েন্য ক্ষ্মতা 

অপ শন সনদ (সাংয়র্ােনী-৭)-০৩ 

েশপ 

৯। শেশেৎসে/য়প রসিা/ 

ইউশনেন পশরষদ 

জেোরম্যান/োউশন্সলর েতৃশে 

প্রদি মৃতুয সনদ পত্র-০১ েশপ 

১০। জপনিন মঞ্জুরী আয়দি-০১ 

েশপ 

 



 

ক্রশ্বমে 

 নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 

প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং 

প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং  

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা  

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

৩ 

িশবষ্য 

তহশবল 

অশগ্রম 

 

মঞ্জুরীপত্র ই-জমইল/িােয়র্ায়ে 

আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ 

 

 

 

১। শনধ শাশরত েয়ে আয়বদনপত্র 

২। শসএও, শিল্প মন্ত্রণালে 

েতৃশে ইসুযকৃত িশবষ্য 

তহশবয়লর সাংশিে অে শ বেয়রর 

েমা শিপ 

 

 

 

 

শবনা মূয়ল্য। 

 

০৩ (শতন) 

েম শশদবস 

 

প্রয়ে াঃ জমাাঃ ফেয়ল রাশি  

বেলার পশরদি শে 

 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের   

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- ১০০০ 

 

জমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-জমইল:  
 ibho2@boiler.gov.bd 
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বশহ: 

বাাংলায়দি 

ছুটি মঞ্জুরী 

 

মঞ্জুরীপত্র ই-জমইল/িােয়র্ায়ে 

আয়বদনোরীর শনেে জপ্ররণ 

 

 

 

১) শনধ শাশরত েয়ে আয়বদনপত্র 

২) র্োর্ে েতৃশপক্ষ্ েতৃশে 

প্রদি ছুটির প্রাপ্যতা সনদ 

 

শবনা মূয়ল্য। 

 

০৩ (শতন) 

েম শশদবস 

প্রয়ে াঃ জমাাঃ ফেয়ল রাশি  

বেলার পশরদি শে 

 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের   

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- ১০০০ 

 

জমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-জমইল:  
ibho2@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রশ্বমে 

 নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদান পদ্ধশ্বি 

 

প্রপ্টোজনীে োগজপত্র এবং 

প্রাশ্বপ্তস্থান 

সেবার মূল্য এবং  

পশ্বরপ্টিাধ পদ্ধশ্বি 

সেবা প্রদাপ্টনর 

েমেেীমা 

দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা  

(নাম, পদশব, জফান ও ই-জমইল) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

৫ 

সবয়দশিে 

প্রশিক্ষ্ণ 

ময়নানেন 

১। শস্ট্োশরাং েশমটির 

সুপাশরি গ্রহণ; 

২। েতৃশপয়ক্ষ্র 

অনুসমাদন গ্রহণ; 

৩। মপ্টনানেনপত্র ই-

সমইল/োেপ্টর্াপ্টগ 

শ্বস্টোশ্বরং েশ্বমটির শ্বনেট 

সপ্ররণ। 

 

 

 

১। শবেত ১ বৎসয়রর 

শবয়দি ভ্রমণ শববরণী  

২। ২নাং বাোই 

েশমটির ফরম 

(র্োর্েিায়ব 

পূরণকৃত) 

৩। স্ব স্ব সাংস্থা েতৃশে 

সুপাশরিসহ প্রস্তাব। 

 

    

 

 

 

শ্ববনামূপ্টল্য 

 

 

 

 

 

০৩ (শ্বিন 

) 

েম শশ্বদবে 

প্রয়ে াঃ জমাাঃ ফেয়ল রাশি  

বেলার পশরদি শে 

 

প্রধান বেলার পশরদি শয়ের   

োর্ শালে, শ্বিল্প ভবন, এপ্টনক্স শ্ববশ্বডং 

৯১, মশ্বিশ্বিল বা/এ, ঢাো- ১০০০ 

 

জমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-জমইল:  
 ibho2@boiler.gov.bd 
  

 

 

৩)  অশিয়র্াে ব্যবস্থাপনা পিশত (GRS) 

জসবা প্রাশপ্তয়ত অসন্তুে হয়ল দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশার সয়ঙ্গ জর্াোয়র্াে েরুন। শতশন সমাধান শদয়ত ব্যে শ হয়ল শনয়োক্ত পিশতয়ত জর্াোয়র্াে েয়র আপনার সমস্যা অবশহত েরুন। 

ক্রশমে 

নাং 

 

েখন জর্াোয়র্াে েরয়বন 

 

জর্াোয়র্ায়ের ঠিোনা 

 
শনষ্পশির সমেসীমা 

১ 
দাশেেপ্রাপ্ত েম শেতশা সমাধান শদয়ত ব্যে শ হয়ল 

 

প্রয়ে াঃ জমাহাম্মদ আব্দুল মান্নান  

প্রধান বেলার পশরদি শে 

জফান: +৮৮০২-৯৫৬৭১০৮ 

ইয়মইল: 

 cib@boiler.gov.bd 

০৩ (শতন) েম শশদবস 

 



 

 

৪) আপনার োপ্টে আমাপ্টদর প্রিোিা 

ক্রশ্বমে 

নং 
প্রশ্বিশ্রুি/োশ্বিি সেবা প্রাশ্বপ্তর লপ্টযে েরণীে 

১) শ্বনধ শাশ্বরি ফরপ্টম র্োর্েভাপ্টব েম্পূণ শ িথ্য েম্বশ্বলি/েংযুক্ত িথ্য েহোপ্টর পূরণকৃি আপ্টবদন জমা প্রদান 

২) েঠিে মাধ্যপ্টম প্রপ্টোজনীে শ্বফে পশ্বরপ্টিাধ েরা 

৩) পশরদি শন ও পরীক্ষ্য়ণর েন্য বেলারয়ে র্োর্েিায়ব প্রস্তুত ও উপয়র্ােী রাখা 

 



 

Aóg Aa¨vq 

 

বেলার দ্যর্ শেনার ঝৌঁশে বা োরণসমূহাঃ 

 

ে) শনধ শাশরত োয়পর অশধে োয়প জসফটি িাল ি জসটিাং বা বেলার োলায়নাাঃ 

বেলার দ্যর্ শেনার প্রধান োরণ হয়ে বেলার সনয়দ উয়েশখত শনধ শাশরত োয়পর অশধে োয়প বেলার োলনা েরা। 

বেলায়র জসফটি িালব ব্যবহার এর মােয়ম শনধ শাশরত োয়প বেলার োলনা শনশিত েরা হে। বেলার এর জসফটি 

িাল ি জোন োরয়ণ লে বা বন্ধ হয়ে জেয়ল বা জোনিায়ব জেম্পাশরাং েরা হয়ল দ্যর্ শেনা র্েয়ত পায়র। তাই জসফটি 

িাল ি শনধ শাশরত োয়প জসে েরয়ত হয়ব এবাং শনেশমত পরীক্ষ্া েরয়ত হয়ব। 

 

খ) বেলায়র পাশনর জলয়িল েয়ম র্াওোাঃ 

বেলার োল্য অবস্থাে জোন োরয়ন পাশনর জলয়িল শনধ শাশরত জলয়িয়লর জেয়ে েয়ম জেয়ল বেলার দ্যর্ শেনা র্েয়ত 

পায়র। শফি পাম্প সঠিে সময়ে োল্য না হয়ল পাশনর জলয়িল শনয়ে জনয়ম র্ায়ব ও বেলায়রর অিযন্তরীন টিউব, ড্রাম 

বা জিল বালশোং (Bulging) হয়ে বেলার দ্যর্ শেনা র্েয়ত পায়র। তাই প্রয়তযেটি বেলায়র স্বোংশক্রেিায়ব শফি 

পাম্প োল্য ও বয়ন্ধর ব্যবস্থা রাখয়ত। 

 

ে) জপ্রসার জেে এ র্ভল শরশিাং 

বেলায়র ব্যবহৃত জপ্রসার জেে এর অসাংেশতপূণ শ মান বা সঠিে শরশিাং না হয়ল বেলায়রর বাষ্প োপ বৃশি জপয়ে 

বেলার দ্যর্ শেনা র্েয়ত পায়র। তাই শবশধ জমাতায়বে র্োর্ে  জপ্রসার জেে ব্যবহার এবাং সময়ে সময়ে জপ্রসার জেে 

ব্যবহার এবাং সময়ে সময়ে জপ্রসার জেে েযাশলয়ব্রিন শনশিত েরয়ত হয়ব। 

 

র্) উপযুক্ত সনদপত্রধারী (বেলার পশরোরে) ব্যশক্ত ব্যতীত বেলার োলায়নাাঃ 

বেলার পশরোলনার জক্ষ্য়ত্র উপযুক্ত সনদপত্রধারী িা দক্ষ্ ব্যশক্তর অত্ত্বাবধান োড়া বেলার োলায়ল বেলার দ্যর্ শেনার 

ঝৌঁশে োয়ে।  

 

ঙ) মানসম্মত গ্যাসয়েে ব্যবহার না েরাাঃ 

বেলার ও শস্ট্ম পাইপ এর শবশিন্ন েয়েন্ট সঠিে মায়নর গ্যাসয়েে ব্যবহার না েরয়ল শস্ট্ম শলয়েে হয়ে জর্ জোন 

সমে বড় ধরয়ণর দ্যর্ শেনার ঝৌঁশে োয়ে। 

 

ে) পশরয়িাশধত পাশন ব্যবহার না েরাাঃ 

জোন বেলায়র পশরয়িাশধত পাশন ব্যবহার না েরা হয়ল বেলার টিউব , জেে ক্ষ্েপ্রাপ্ত হে। বেলায়র পশরয়িাশধত 

পাশন ব্যবহার না েরয়ল হাি শয়নস বৃশি জপয়ে জপ্রসার পাে শস এ জস্কল েয়ম দক্ষ্তা হ্রাস পাে এবাং বেলার দ্যর্ শেনার 

ঝৌঁশে সতশর হে।  

 

ে) র্োর্েিায়ব রক্ষ্ণায়বক্ষ্ণ না েরাাঃ 

বেলার শনরাপদিায়ব োলনার েন্য শনেশমত রক্ষ্ণায়বক্ষ্ণ েরা প্রয়োেন। রক্ষ্নায়বক্ষ্ণ োড়া দীর্ শশদন এেোনা 

বেলার োলায়ল বেলার দ্যর্ শেনার ঝৌঁশে োয়ে। দীর্ শশদন বন্ধ োো বেলার সঠিেিায়ব সাংরক্ষ্ণ না েরয়ল 

পরবতীয়ত োল্য েরার সমে বেলার দ্যর্ শেনা র্েয়ত পায়র। 



 

বেলার দ্যর্ শেনা প্রশতয়রায়ধ েরণীে 

ে) আইনেত েরণীোঃ 

১। বেলার োলনার পূয়ব শ প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালে হয়ত অবশ্যই শনবন্ধন গ্রহণ েরয়ত হয়ব; 

২। বাৎসশরে পশরদি শনপূব শে বেলার োলনার সনদ নবােন েরয়ত হয়ব; 

৩। বেলার সনয়দ উয়েশখত শনধ শাশরত োয়পর ময়ে জসফটি িাল ি জসে বা বেলার োলনা েরয়ত হয়ব; 

৪। উপযুক্ত সনদপত্রধারী (বেলার পশরোরে) এর তত্ত্বাবধায়ন বেলার োলনা েরয়ত হয়ব। 

৫। বেলার এর জোন জপ্রসার পাে শস এর োঠায়মােত পশরবতশন বা সাংয়র্ােন এর জক্ষ্য়ত্র প্রধান বেলার পশরদি শয়ের 

পুব শানুয়মাদন গ্রহণ েরয়ত হয়ব। 

 

খ) োশরেশর শবষেসমূহাঃ 

১। বেলায়র েমপয়ক্ষ্ ০২(দ্যই) টি জসফটি িালব ব্যবহারসহ োর্ শোশরতা শনশিত েরয়ত হয়ব; 

২। দ্যইটি শফি পাম্প ব্যবহারসহ স্বোংক্রীেিায়ব োল্য বা বন্ধ েরার ব্যবস্থা োেয়ত হয়ব; 

৩। শবশধ অনুর্ােী জপ্রসার জেে ব্যবহারসহ শনেশমত েযাশলয়ব্রিন েরয়ত হয়ব; 

৪। বেলায়র অবশ্যই পশরয়িাশধত পাশন ব্যবহার েরয়ত হয়ব; 

৫। বেলার শনেশমত রক্ষ্ণায়বক্ষ্ণ ও তথ্য লেিীয়ে শলশপবি েরয়ত হয়ব; 

 

ে) রক্ষ্ণায়বক্ষ্য়ণর েন্য েরণীোঃ 

বেলার শনয়ে বশণ শত পিশতয়ত শনেশমত রক্ষ্ণায়বক্ষ্ণ েরয়ত হয়বাঃ 

 

➢ প্রশতশদয়নর েরণীে: পশরয়িাশধত পাশন সরবরাহ শনশিতেরণ, জেে গ্লাস পরীক্ষ্ণ, জব্লা-িাউন শনশিতেরণ 

ও লেবুে শলশপবিেরণ। 
 

➢ সাপ্তাশহে েরণীে: ওোোর জলয়িল েয়িাল পরীক্ষ্ণ, জব্লাোর, আইশি ফযান, এফশি ফযান পরীক্ষ্ণ, 

জপ্রসার জেে, জপ্রসার সুইে ও ফয়োয়সল পরীক্ষ্ণ। 
 

➢ মাশসে েরণীে: শফি পাম্প, জসফটি িালব, জপ্রসার শলশমে সুইে এবাং ইয়লেশেেযাল েয়িালসমূহ 

পরীক্ষ্ণ। 
 

➢ বাশষ শে েরণীে: সেল গ্যাসয়েে ও িালবসমূহ পরীক্ষ্ণ/পশরবতশন এবাং বেলার শি-জস্কশলাং ও শক্লশনাং েয়র 

েলীে পরীক্ষ্া শনশিতেরণ।    
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Pvjvb dig 
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Pvjvb dig 

1  1 1 3 3  0 0 4 5  0 3 1 1 

 



 

৯

 

Pvjvb dig 

1  1 1 3 3  0 0 1 5  0 3 1 1 

 

 



 

১০

 

Pvjvb dig 

1  1 1 3 3  0 0 1 8  0 3 1 1 

 



 

২.১১

 

Pvjvb dig 

1  1 1 3 3  0 0 1 0  0 3 1 1 

 



 

২.১২

 

Pvjvb dig 

1  1 1 3 3  0 0 1 0  0 3 1 1 
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Pvjvb dig 

1  1 1 3 3  0 0 ৩ 0  0 3 1 1 

 



 

১৪

Pvjvb dig 

1  3 9 3 1  0 0 0 0  2 6 8 1 

 



 

১৫ পরীক্ষ্ার

Pvjvb dig 

1  3 9 3 1  0 0 0 0  2 0 3 1 

পরীক্ষ্ার 

 



 

১৬ পরীক্ষ্ার

Pvjvb dig 

1  3 9 3 1  0 0 0 0  2 0 3 1 

পরীক্ষ্ার

 



 

 

 



 

`kg Aa¨vq 

 

Awdwmqvj Kvh©µg welqK mwPÎ weeiY  

 

1| “বেলার ব্যবহার ও পশরদি শন সহাশেো” এর জমাড়ে উয়ন্মােনাঃ  

০৭ জসয়েম্বর ২০২০, প্রধান বেলার পশরদি শয়ের োর্ শালে জেয়ে প্রোশিত “বেলার ব্যবহার ও পশরদি শন 

সহাশেো”এর জমাড়ে উয়ন্মােন অনুষ্ঠায়ন প্রধান অশতশে শেয়লন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মশেদ মাহমুদ হুমায়ূন এমশপ ও 

শবয়িষ অশতশে শেয়লন শিল্প প্রশতমন্ত্রী োমাল আহয়মদ মজুমদার এমশপ ।   

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সয়ম্মলন েয়ক্ষ্ এ অনুষ্ঠান আয়োেন েরা হে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“বেলার ব্যবহার ও পশরদি শন সহাশেো”এর জমাড়ে উয়ন্মােন অনুষ্ঠান” 

২। ২০২১-২২ A_© eQ‡ii APA ¯^vÿi Abyôvb t 

 30/06/2021 Zvwi‡L wkí gš¿Yvj‡qi mv‡_ A_© eQ‡ii APA 

¯^vÿi Abyôvb AbywôZ nq| 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-22 A_© eQ‡ii APA ¯^vÿi Abyôvb 



 

৩। বাশষ শে েম শ সম্পাদন চুশক্ত ২০২০-২১ বাস্তবােয়ন শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১২ টি দপ্তর/সাংস্থার ময়ে প্রধান বেলার 

পশরদি শয়ের োর্ শালয়ের ২ে স্থান অেশন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-21 A_© eQ‡ii APA বাস্তবােয়ন শিল্প মন্ত্রণালে েতৃশে পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠান 

 

৫| সয়েতনতামূলে সিাাঃ  

েত ১৯/১০/২০২০ শি. তাশরয়খ নরশসাংদী জেলাে জস্ট্ে জহাডারয়দর সায়ে বেলার ব্যবহার শবষেে 

সয়েতনতামূলে সিা অনুশষ্ঠত হয়েয়ে। উক্ত সিাে সিাপশতে েয়রন প্রধান বেলার পশরদি শে ।  প্রধান বেলার 

পশরদি শে জস্ট্েয়হাডারেণয়ে বেলার ব্যবহার শবষয়ে পরামি শ  প্রদান েয়রন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কুশেো  জেলাে বেলার ব্যবহার শবষেে সয়েতনতামূলে সিাে অাংিগ্রহনোরীবৃি 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নরশসাংদী জেলাে বেলার ব্যবহার শবষেে সয়েতনতামূলে সিা  
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েয়রানাোলীন সময়ে র্োর্েিায়ব স্বাস্থয শবশধ জময়ন  বেলার পশরদি শন  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eqjvi e¨envi cÖZ¨qbcÎ bevq‡bi Rb¨ eqjvi cwi`k©b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বেলার শনম শানোলীন পশরদি শন 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বেলার শনম শানোলীন পশরদি শন 

 

7| mb` cÖ`vbt 

জর েে শমো, ড্রাইিার

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েনাব েে শমো, ড্রাইিার জে শুিাোর সনদ-২০২০-২১ প্রদান।  


