
 

 
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) 

১. ভিশন ও তিশন 

তিশন: িানেম্মি ও তনরাপদ বয়লার। 
 

 

তিশন: পতরদশ শন ও পরীক্ষণ এবং বয়লার পভরচারক দ্বারা বয়লার পভরচালনার মাধ্যমম বয়লার এর ভনরাপত্তা ভনভিতকরণ। 
 

২ .প্রভতশ্রুত সেবােমূহ 

২.১ নাগতরক সেবা 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

বয়লার 

আমদাভনর 

ছাড়পত্র 

প্রদান 

১. সলটার সহড প্যামড 

আমবদনকারীর ভনকট হমত 

আমবদন গ্রহণ 

২. আমবদন যাচাই-

বাছাইকরণ 

৩. ছাড়পত্র 

েরােভর/ডাকমযামে/ ই-

সমইমল আমবদনকারীর 

ভনকট সপ্ররণ 

১। ক্রে সেকশনাল কনস্ট্রাকশন ড্রইং এর 

অনুমমাভদত মূল কভপ 

২। ভহটং োরম ে এর ভহোব 

৩। বয়লামরর চাপমান অংশেমূমহর শভির 

ভহোব 

৪। ইস্পাত প্রস্তুতকারীর ভনকট হমত 

ইস্পাত ততভর ও পরীক্ষার েনমদর 

 মটাকভপ 

৫। সেড লাইমেন্স এর  মটাকভপ 

৬। আট মমকল অব সমমমামরন্ডাম এর 

 মটাকভপ (প্রমযাজ্য সক্ষমত্র) 

 

প্রাভপ্তস্থান : 

➢ ক্রভমক নং- ১ হমত ৪ পয মন্ত বয়লার 

প্রস্তুতকারীর ভনকট হমত েংগ্রহ করমত 

হমব 

➢ ক্রভমক নং- ৫ হমত ৬ পয মন্ত েংভিষ্ট 

কর্তমপমক্ষর ভনকট হমত েংগ্রহ করমত 

ভহটং োরম ে 

অনুোমর ভনর্ মাভরত 

েব মভনম্ন ২৫০০/- 

হমত েমব মাচ্চ ৯০০০/- 

টাকা “১-৩৯৩১-

০০০০-২০১৫” 

সকামড ভ  প্রদান 

কমর সেজ্ারী 

চালামনর মূল কভপ 

দাভিল 

০৭ (োত) 

কম মভদবে 

১) প্রক  ৌঃ ম োহোৌঃ জিয়োউল হ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, রোির্োহী 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

২২২১৯৩ 

ই-সমইল: 

dcibraj@boiler.gov.bd 

 

২) প্রক  ৌঃ মুহোম্মদ জদদোরুল 

ইসলো  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, চট্টগ্রো  

সমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

৪৬৫৭৪৬ 

ই-সমইল: 

dcibctg@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

হমব ৩) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ র্রোফত আলী 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, ঢাকা 

সমাবাইল : +৮৮০১৭১১-

৭৩৬৬৪৪ 

ই-সমইল: 

dcibdhaka@boiler.gov.bd 

 

৪) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ হু োয়ুন  বীর 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, নরজসিংদী 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১২২১৭০৮০ 

ই-সমইল: 

dcibnarsingdi@boiler.gov.b
d 
 

৫) প্রক  ৌঃ প্রনব কু োর সর োর 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, গোিীপুর 

সমাবাইল: +৮৮০১৭২৩-

৫৫৮১১৯ 

ই-সমইল: 

dcibgazipur@boiler.gov.bd 

 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

6) প্রক  ৌঃ সুরজিত ব শন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, জসকলট 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৯১৮০৮৫৩ 

ই-সমইল: 

dcibsylhet@boiler.gov.bd 

 

7) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ হোজনফ মহোকসন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, নোরোয়নগঞ্জ  

সমাবাইল: 

+৮৮০১৬৩২৩৬৯৫০৭ 

ই-সমইল: 

dcibnarayanganj@boiler.go
v.bd 

 

 ৮) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ নোিমুল হ  

রোজু 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ ,  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়,  য় নজসিংহ 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১৩১৩০৪৭৭ 

ই-সমইল: 

dcibmymensingh@boiler.go
v.bd 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

৯) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ নিরুল ইসলো   

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, রিংপুর 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭৪৫২৩৫৭০০ 

ই-সমইল: 

dcibrangpur@boiler.gov.bd 

 

১০) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ মরো নুজ্জো োন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, খুলনো 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১২১৩৯৮৩১ 

ই-সমইল: 

dcibkhulna@boiler.gov.bd 

২ 

বয়লার 

সরভজ্মেশন 

প্রদান 

১. সলটার সহড প্যামড 

আমবদনকারীর ভনকট হমত 

আমবদন গ্রহণ 

২. আমবদন যাচাই-

বাছাইকরণ 

৩. বয়লার েমরজ্ভমমন 

পভরদশ মন ও পরীক্ষণ 

৪. কর্তমপমক্ষর অনুমমাদন 

গ্রহণ 

৫. েনদপত্র েরােভর/ 

ডাকমযামে/ই-সমইমল 

১। ক্রে সেকশনাল কনস্ট্রাকশন ড্রইং এর 

অনুমমাভদত মূল কভপ 

২। ভহটং োরম ে এর ভহোব 

৩। বয়লারমরর চাপমান অংশেমূমহর 

শভির ভহোব 

৪। পভরদশ মন কর্তমপমক্ষর ভনকট হমত বয়লার 

প্রস্তুতকালীন েমময়র পভরদশ মন োট মভ মকট 

এর মূল কভপ 

৫। প্রস্তুতকারীর ভনকট হমত বয়লার ততরী 

ও পরীক্ষার োট মভ মকট এর মূল কভপ 

৬। ইস্পাত প্রস্তুতকারীর ভনকট হমত 

ভহটং োরম ে 

অনুোমর ভনর্ মাভরত 

েব মভনম্ন ৭৫০০/- হমত 

েমব মাচ্চ ২৭,০০০/- 

টাকা “১-৩৯৩১-

০০০০-২০১৫” 

সকামড ভ  প্রদান 

কমর সেজ্ারী 

চালামনর মূল কভপ 

দাভিল 

৩০ (ভত্রশ) 

কম মভদবে 

১) প্রক  ৌঃ ম োহোৌঃ জিয়োউল হ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, রোির্োহী 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

২২২১৯৩ 

ই-সমইল: 

dcibraj@boiler.gov.bd 

 

 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

আমবদনকারীর ভনকট সপ্ররণ ইস্পাত ততভর ও পরীক্ষার োট মভ মকট এর 

 মটাকভপ 

৭। প্রস্তুতকারী স্ট্যাম্প 

৮। হালনাোদ সেড লাইমেন্স এর  মটাকভপ 

৯। বয়লার আমদাভনর এলভে, ইনিময়ে ও 

ভবল অব সলভডং এর  মটাকভপ 

(আমদাভনকৃত বয়লামরর সক্ষমত্র) 

প্রাভপ্তস্থান : 

➢ ক্রভমক নং- ১ হমত ৭ পয মন্ত বয়লার 

প্রস্তুতকারী প্রভতষ্ঠামনর ভনকট হমত 

েংগ্রহ করমত হমব 

➢ ক্রভমক নং- ৮ হমত ৯ পয মন্ত  েংভিষ্ট 

কর্তমপমক্ষর ভনকট হমত েংগ্রহ করমত 

হমব 

২) প্রক  ৌঃ মুহোম্মদ জদদোরুল 

ইসলো  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, চট্টগ্রো  

সমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

৪৬৫৭৪৬ 

ই-সমইল: 

dcibctg@boiler.gov.bd 

 

৩) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ র্রোফত আলী 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, ঢাকা 

সমাবাইল : +৮৮০১৭১১-

৭৩৬৬৪৪ 

ই-সমইল: 

dcibdhaka@boiler.gov.bd 

 

৪) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ হু োয়ুন  বীর 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, নরজসিংদী 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১২২১৭০৮০ 

ই-সমইল: 

dcibnarsingdi@boiler.gov.b
d 
 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

৫) প্রক  ৌঃ প্রনব কু োর সর োর 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, গোিীপুর 

সমাবাইল: +৮৮০১৭২৩-

৫৫৮১১৯ 

ই-সমইল: 

dcibgazipur@boiler.gov.bd 

 

6) প্রক  ৌঃ সুরজিত ব শন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, জসকলট 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৯১৮০৮৫৩ 

ই-সমইল: 

dcibsylhet@boiler.gov.bd 

 

7) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ হোজনফ মহোকসন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, নোরোয়নগঞ্জ  

সমাবাইল: 

+৮৮০১৬৩২৩৬৯৫০৭ 

ই-সমইল: 

dcibnarayanganj@boiler.go
v.bd 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

 ৮) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ নোিমুল হ  

রোজু 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ ,  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়,  য় নজসিংহ 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১৩১৩০৪৭৭ 

ই-সমইল: 

dcibmymensingh@boiler.go
v.bd 

 

৯) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ নিরুল ইসলো   

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, রিংপুর 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭৪৫২৩৫৭০০ 

ই-সমইল: 

dcibrangpur@boiler.gov.bd 

 

১০) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ মরো নুজ্জো োন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, খুলনো 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১২১৩৯৮৩১ 

ই-সমইল: 

dcibkhulna@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

 

৩ 

স্থানীয়িামব 

ততভরকৃত 

বয়লামরর 

ভনম মাণ েনদ 

প্রদান 

১. সলটার সহড প্যামড 

আমবদনকারীর ভনকট হমত 

আমবদন গ্রহণ 

২. আমবদন যাচাই-

বাছাইকরণ 

৩. ভবভিন্ন র্ামপ  

েমরজ্ভমমন বয়লার 

পভরদশ মন ও পরীক্ষণ 

৪. কর্তমপমক্ষর অনুমমাদন 

গ্রহণ 

৫. েনদপত্র েরােভর/ 

ডাকমযামে/ই-সমইমল 

আমবদনকারীর ভনকট সপ্ররণ 

 

 

১। ক্রে সেকশনাল কনস্ট্রাকশন ড্রইং এর 

মূল কভপ 

২। ভহটং োরম ে ভহোব 

৩। বয়লারমরর চাপমান অংশেমূমহর 

শভির ভহোব 

৪। ইস্পাত প্রস্তুতকারীর ভনকট হমত 

ইস্পাত ততভর ও পরীক্ষার েনমদর 

 মটাকভপ 

প্রাভপ্তস্থান : 

➢ ক্রভমক নং- ১ হমত ৩ পয মন্ত বয়লার 

প্রস্তুতকারী প্রভতষ্ঠান েরবরাহ করমব 

➢ ক্রভমক নং- ৪ ইস্পাত প্রস্তুতকারীর 

ভনকট হমত েংগ্রহ করমত হমব 

ভহটং োরম ে 

অনুোমর ৪ র্ামপ “১-

৩৯৩১-০০০০-

২০১৫” সকামড ভ  

প্রদান কমর সেজ্ারী 

চালামনর মূল কভপ 

দাভিল 

সেজ্ারী 

চালামনর 

মূল কভপ 

দাভিমলর 

পর হমত 

১৮০ 

(একশত 

আভশ) 

কম মভদবে 

প্রমক ৌঃ সমাৌঃ  জ্মল রাভি  

বয়লার পভরদশ মক, 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর   

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স 

তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- 

১০০০। 

সমাবাইল : 

+৮৮০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-সমইল:  
ibho2@boiler.gov.bd 

 

প্রমক ৌঃ সশাময়ব সমাহাম্মদ 

বয়লার পভরদশ মক 
 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর 

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স 

তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- 

১০০০। 

সমাবাইল : 

+৮৮০১৫২১১১২১১৬ 

ই-সমইল:  

ibho1@boiler.gov.bd 

 

 

 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

প্রমক ৌঃ ভরজ্িী আহমমদ 

বয়লার পভরদশ মক 
 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর 

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স 

তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- 

১০০০। 

সমাবাইল : 

+৮৮০১৬৭৭১৪২৬৮৫ 

ই-সমইল:  

ibho3@boiler.gov.bd 

 

প্রমক ৌঃ সরজ্ওয়ানা িান 

বয়লার পভরদশ মক 

 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর   

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স 

তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- 

১০০০। 

সমাবাইল : 

+৮৮০১৭৯৮৫৯৮০৮৮ 

ই-সমইল:  

ibho4@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

৪ 

বয়লামরর 

মাভলকানা/ 

ঠিকানা 

পভরবতমন 

১. সলটার সহড প্যামড 

আমবদনকারীর ভনকট হমত 

আমবদন গ্রহণ 

২. আমবদন যাচাই-

বাছাইকরণ; 

৩. েমরজ্ভমমন বয়লার 

পভরদশ মন ও পরীক্ষণ 

৪. কর্তমপমক্ষর অনুমমাদন 

গ্রহণ; 

৫. েনদপত্র েরােভর/ 

ডাকমযামে/ই-সমইমল 

আমবদনকারীর ভনকট সপ্ররণ 

১। হালনাোদ বয়লার নবায়ন েনদপমত্রর 

 মটাকভপ 

২। বয়লার ক্রয়-ভবক্রয় চুভিনামা 

৩। হালনাোদ সেড লাইমেন্স এর  মটাকভপ 

৪। আট মমকল অব সমমমামরন্ডাম এর 

 মটাকভপ (প্রমযাজ্য সক্ষমত্র) 

 

প্রাভপ্তস্থান : 

➢ ক্রভমক নং- ১ হমত ২ পয মন্ত বয়লার 

ব্যবহারকারী প্রভতষ্ঠান েরবরাহ করমব 

➢ ক্রভমক নং- ৩ হমত ৪ পয মন্ত েংভিষ্ট 

কর্তমপমক্ষর ভনকট হমত েংগ্রহ করমত 

হমব 

 

ভহটং োরম ে 

অনুোমর ভনর্ মাভরত 

েব মভনম্ন ২৫০০/- 

হমত েমব মাচ্চ ৯০০০/- 

টাকা “১-৩৯৩১-

০০০০-২০১৫” 

সকামড ভ  প্রদান 

কমর সেজ্ারী 

চালামনর মূল কভপ 

দাভিল 

সেজ্ারী 

চালামনর 

মূল কভপ 

দাভিমলর 

পর হমত 

৩০ (ভত্রশ) 

কম মভদবে 

১) প্রক  ৌঃ ম োহোৌঃ জিয়োউল হ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, রোির্োহী 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

২২২১৯৩ 

ই-সমইল: 

dcibraj@boiler.gov.bd 

 

২) প্রক  ৌঃ মুহোম্মদ জদদোরুল 

ইসলো  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, চট্টগ্রো  

সমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

৪৬৫৭৪৬ 

ই-সমইল: 

dcibctg@boiler.gov.bd 

 

৩) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ র্রোফত আলী 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, ঢাকা 

সমাবাইল : +৮৮০১৭১১-

৭৩৬৬৪৪ 

ই-সমইল: 

dcibdhaka@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

৪) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ হু োয়ুন  বীর 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, নরজসিংদী 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১২২১৭০৮০ 

ই-সমইল: 

dcibnarsingdi@boiler.gov.b
d 
 

৫) প্রক  ৌঃ প্রনব কু োর সর োর 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, গোিীপুর 

সমাবাইল: +৮৮০১৭২৩-

৫৫৮১১৯ 

ই-সমইল: 

dcibgazipur@boiler.gov.bd 

 

6) প্রক  ৌঃ সুরজিত ব শন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, জসকলট 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৯১৮০৮৫৩ 

ই-সমইল: 

dcibsylhet@boiler.gov.bd 

 

7) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ হোজনফ মহোকসন 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, নোরোয়নগঞ্জ  

সমাবাইল: 

+৮৮০১৬৩২৩৬৯৫০৭ 

ই-সমইল: 

dcibnarayanganj@boiler.go
v.bd 

 

 ৮) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ নোিমুল হ  

রোজু 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ ,  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়,  য় নজসিংহ 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১৩১৩০৪৭৭ 

ই-সমইল: 

dcibmymensingh@boiler.go
v.bd 

 

৯) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ নিরুল ইসলো   

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, রিংপুর 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭৪৫২৩৫৭০০ 

ই-সমইল: 

dcibrangpur@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

১০) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ মরো নুজ্জো োন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, খুলনো 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১২১৩৯৮৩১ 

ই-সমইল: 

dcibkhulna@boiler.gov.bd 

৫ 

বয়লার 

েনদপত্র 

নবায়ন 

১। সেজ্ারী চালামনর মূল 

কভপেহ আমবদন গ্রহণ 

২। েমরজ্ভমমন বয়লার 

পভরদশ মন ও পরীক্ষণ 

৩। কর্তমপমক্ষর অনুমমাদন 

গ্রহণ 

৪। েনদপত্র েরােভর/ 

ডাকমযামে/ই-সমইমল 

আমবদনকারীর ভনকট সপ্ররণ 

১। ভনর্ মারত  রমম আমবদনপত্র 

২। সেজ্ারী চালামনর মূল কভপ 

৩। বয়লার পতরচারক েনদপয়ত্রর অনুতলতপ 

 

প্রাভপ্তস্থান : 

➢ ক্রভমক নং- ১ প্রর্ান বয়লার 

পভরদশ মমকর কায মালময়র ওময়বোইট 

হমত েংগ্রহ করমত হমব 

➢ ক্রভমক নং- ২ হমত ৩ পয মন্ত  

আমবদনকারী প্রভতষ্ঠান েরবরাহ 

করমব 

 

ভহটং োরম ে 

অনুোমর ভনর্ মাভরত 

েব মভনম্ন ২৫০০/- 

হমত েমব মাচ্চ ৯০০০/- 

টাকা “১-৩৯৩১-

০০০০-২০১৫” 

সকামড ভ  প্রদান 

কমর সেজ্ারী 

চালামনর মূল কভপ 

দাভিল 

সেজ্ারী 

চালামনর 

মূল কভপ 

দাভিমলর 

পর হমত 

৩০ (ভত্রশ) 

কম মভদবে 

১) প্রক  ৌঃ ম োহোৌঃ জিয়োউল হ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, রোির্োহী 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

২২২১৯৩ 

ই-সমইল: 

dcibraj@boiler.gov.bd 

 

২) প্রক  ৌঃ মুহোম্মদ জদদোরুল 

ইসলো  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, চট্টগ্রো  

সমাবাইল: +৮৮০১৭১১-

৪৬৫৭৪৬ 

ই-সমইল: 

dcibctg@boiler.gov.bd 

 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

৩) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ র্রোফত আলী 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, ঢাকা 

সমাবাইল : +৮৮০১৭১১-

৭৩৬৬৪৪ 

ই-সমইল: 

dcibdhaka@boiler.gov.bd 

 

৪) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ হু োয়ুন  বীর 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, নরজসিংদী 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১২২১৭০৮০ 

ই-সমইল: 

dcibnarsingdi@boiler.gov.b
d 
 

৫) প্রক  ৌঃ প্রনব কু োর সর োর 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, গোিীপুর 

সমাবাইল: +৮৮০১৭২৩-

৫৫৮১১৯ 

ই-সমইল: 

dcibgazipur@boiler.gov.bd 

 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

6) প্রক  ৌঃ সুরজিত ব শন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, জসকলট 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৯১৮০৮৫৩ 

ই-সমইল: 

dcibsylhet@boiler.gov.bd 

 

7) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ হোজনফ মহোকসন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, নোরোয়নগঞ্জ  

সমাবাইল: 

+৮৮০১৬৩২৩৬৯৫০৭ 

ই-সমইল: 

dcibnarayanganj@boiler.go
v.bd 

 

 ৮) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ নোিমুল হ  

রোজু 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ ,  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়,  য় নজসিংহ 

সমাবাইল: +৮৮০১৭১৩১৩০৪৭৭ 

ই-সমইল: 

dcibmymensingh@boiler.go
v.bd 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

 

৯) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ নিরুল ইসলো   

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, রিংপুর 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭৪৫২৩৫৭০০ 

ই-সমইল: 

dcibrangpur@boiler.gov.bd 

 

১০) প্রক  ৌঃ ম োৌঃ মরো নুজ্জো োন 

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শ  

উপ-প্রধোন বয়লোর পজরদর্ শক র 

 োর্ শোলয়, খুলনো 

সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১২১৩৯৮৩১ 

ই-সমইল: 

dcibkhulna@boiler.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ক্রতি

ক নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

৬ 

বয়লার 

পভরচারকমদ

র পরীক্ষা 

গ্রহণপূব মক 

েনদপত্র 

প্রদান 

১. আমবদনকারীর ভনকট 

হমত আমবদন গ্রহণ; 

২. আমবদন যাচাই-

বাছাইকরণ; 

৩. ভলভিত, ব্যবহাভরক ও 

সম ভিক পরীক্ষায় কৃতকায ম 

োমপমক্ষ েনদপত্র প্রদান 

১। ভনর্ মারত  রমম আমবদনপত্র 

২। অভিজ্ঞতা েনদপত্র 

৩। জ্াতীয় পভরচয় পত্র/এে.এে.ভে 

েনদপমত্রর  মটাকভপ 

৪। নােভরকত্ব ও চভরত্রেত েনদপমত্রর 

 মটাকভপ 

৫। োম্প্রভতককামল সতালা পােমপাট ম 

োইমজ্র ৪ কভপ ছভব 

৬। ভদ্বতীয় সেভণর বয়লার পভরচারক 

সযাগ্যতা েনমদর কভপ (প্রমযাজ্য সক্ষমত্র) 

 

 

প্রাভপ্তস্থান : 

➢ ক্রভমক নং- ১ প্রর্ান বয়লার 

পভরদশ মমকর কায মালয়/ওময়বোইট 

হমত 

➢ ক্রভমক নং-২ কম মরত প্রভতষ্ঠান েংগ্রহ 

করমত হমব 

➢ ক্রভমক নং- ৩ হমত ৬ পয মন্ত  

আমবদনকারী েরবরাহ করমব 

 

 

 

 

প্রথম সেণীর সক্ষমত্র 

৮০০/- টাকা ও 

ভদ্বতীয় সেণীর সক্ষমত্র 

৫০০/- টাকা সেজ্ারী 

চালান 

০১ (এক) 

বছর 

 

প্রমক ৌঃ সরজ্ওয়ানা িান 

বয়লার পভরদশ মক, 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর   

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স 

তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- 

১০০০ 

 

সমাবাইল : 

+৮৮০১৭৯৮৫৯৮০৮৮ 

ই-সমইল:  

ibho4@boiler.gov.bd 

 

 



 

 

 

২.২ দাপ্তভরক সেবা 

 

ক্রতিক 

 নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার 

মূল্য এবং  

পতরয়শাধ 

পদ্ধতি  

সেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা  

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 
কম মকতমা/কম মচারীমদর 

ভ্রমণ িাতা ভবল 

১. ভনর্ মাভরত  রমম ভ্রমন ভববরণী ও ভবল 

দাভিল  

২. ভবল যাচাইকরণ 

৩. অনুমমাদন ও ভজ্.ও জ্ারীকরণ 

১। প্রশােভনক ভজ্.ও 

২। ভহোব শািার ভহোব 

ভববরণী 

 

 

ভবনা মূমে 

 

০৩ 

(ভতন) 

কম মভদবে 

 

প্রমক ৌঃ সমাৌঃ  জ্মল রাভি  

বয়লার পভরদশ মক 

 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর   

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০ 

 

সমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-সমইল:  
 ibho2@boiler.gov.bd 
 

২ 
কম মকতমা/কম মচারীমদর 

প্রভশক্ষণ ভ  প্রদান 

১. ভনর্ মাভরত  রমম প্রভশক্ষণ ভ  প্রদামনর 

চাভহদাপত্র গ্রহণ 

২. চাভহদা প্রাভপ্তর পর যাচাইকরণ 

৩. কর্তমপমক্ষর অনুমমাদন গ্রহণক্রমম 

েংভিষ্ট দপ্তর/েংস্থার অনুকূমল ভজ্.ও 

জ্ারীকরণ 

১। প্রশােভনক ভজ্.ও 

২। ভহোব শািার ভহোব 

ভববরণী 

 

 

ভবনা মূমে 

 

০৩ 

(ভতন) 

কম মভদবে 

 

প্রমক ৌঃ সশাময়ব সমাহাম্মদ 

বয়লার পভরদশ মক 
 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর 

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০। 

সমাবাইল : +৮৮০১৫২১১১২১১৬ 

ই-সমইল:  

ibho1@boiler.gov.bd 

 



 

 

২.৩ অিযন্তরীণ সেবা 

ক্রতিক 

 নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং  

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা  

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

১ 

োভন্ত 

ভবমনাদন ছুট 

ও িাতা 

মঞ্জুভর 

মঞ্জুরীপত্র ই-সমইল/ডাকমযামে 

আমবদনকারীর ভনকট সপ্ররণ 

 

 

 

 

১। আমবদনপত্র 

২। ভেএও ভশল্প মন্ত্রণালয় কর্তমক 

ছুট প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র 

ভবনা মূমে 

 

০৩ (ভতন) 

কম মভদবে 

প্রমক ৌঃ সমাৌঃ  জ্মল রাভি  

বয়লার পভরদশ মক 

 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর   

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০ 

 

সমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-সমইল:  
 ibho2@boiler.gov.bd 
 

 

২ 

আনুমতাভিক 

ও সপনশন 

মঞ্জুভর 

 

মঞ্জুরীপত্র ই-সমইল/ডাকমযামে 

আমবদনকারীর ভনকট সপ্ররণ 

সপনশনার : 

১। োভি মে বুক/চাকভরর ভববরণী 

-০১ কভপ 

২। ভপআরএল-এ েমমনর মঞ্জুভর 

পত্র-০১ কভপ 

৩। প্রতযাভশত সশি সবতন 

পত্র/মশি সবতন পত্র (প্রমযাজ্য 

সক্ষমত্র)-০১ কভপ 

৪। সপনশন  রম ২.১ 

(েংমযাজ্নী-৪)-০১ কভপ 

৫। েতযাভয়ত ছভব ০৪ কভপ 

৬। প্রাপ্তব্য সপনশমনর তবর্ 

উত্তরাভর্কার সিািণাপত্র 

ভবনা মূমে 

 

০৩ (ভতন) 

কম মভদবে 

 

 

প্রমক ৌঃ সমাৌঃ  জ্মল রাভি  

বয়লার পভরদশ মক 

 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর   

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০ 

 

সমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-সমইল:  
 ibho2@boiler.gov.bd 
 

 



 

ক্রতিক 

 নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং  

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা  

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

(েংমযাজ্নী-২)-০৩ কভপ 

৭। নমুনা স্বাক্ষর ও হামতর পাঁচ 

আংগুমলর ছাপ (েংমযাজ্নী-

৬)-০৩ কভপ 

৮। সপনশন মঞ্জুরী আমদশ-০১ 

কভপ 

পাভরবাভরক সপনশন (চাকভররত 

অবস্থায় মৃত্যযবরণ করমল):  

১। োভি মে বুক/চাকভরর ভববরণী 

-০১ কভপ 

২। ভপআরএল-এ েমমনর মঞ্জুভর 

পত্র-০১ কভপ 

৩। প্রতযাভশত সশি সবতন 

পত্র/মশি সবতন পত্র (প্রমযাজ্য 

সক্ষমত্র)-০১ কভপ 

৪। পাভরবাভরক সপনশমনর 

আমবদনপত্র  রম ২.১ 

(েংমযাজ্নী-৫)-০১ কভপ 

৫। েতযাভয়ত ছভব ০৪ কভপ 

৬। উত্তরাভর্কার েনদপত্র ও 

নন-ম্যাভরজ্ োট মভ মকট 

(েংমযাজ্নী-৩)-০৩ কভপ 

৭। নমুনা স্বাক্ষর ও হামতর পাঁচ 

আংগুমলর ছাপ (েংমযাজ্নী-

৬)-০৩ কভপ 

৮। অভিিাবক মমনানয়ন এবং 

অবের িাতা ও আনুমতাভিক 



 

ক্রতিক 

 নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং  

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা  

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

উমত্তালন করার জ্ন্য ক্ষমতা 

অপ মন েনদ (েংমযাজ্নী-৭)-০৩ 

কভপ 

৯। ভচভকৎেক/মপ রেিা/ 

ইউভনয়ন পভরিদ 

সচয়ারম্যান/কাউভন্সলর কর্তমক 

প্রদত্ত মৃত্যয েনদ পত্র-০১ কভপ 

১০। সপনশন মঞ্জুরী আমদশ-০১ 

কভপ 

 

৩ 

িভবষ্য 

তহভবল 

অভগ্রম 

 

মঞ্জুরীপত্র ই-সমইল/ডাকমযামে 

আমবদনকারীর ভনকট সপ্ররণ 

 

 

 

১। ভনর্ মাভরত ছমক আমবদনপত্র 

২। ভেএও, ভশল্প মন্ত্রণালয় 

কর্তমক ইস্যযকৃত িভবষ্য 

তহভবমলর েংভিষ্ট অথ ম বছমরর 

জ্মা ভিপ 

 

 

 

 

ভবনা মূমে। 

 

০৩ (ভতন) 

কম মভদবে 

 

প্রমক ৌঃ সমাৌঃ  জ্মল রাভি  

বয়লার পভরদশ মক 

 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর   

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০ 

 

সমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-সমইল:  
 ibho2@boiler.gov.bd 

 



 

ক্রতিক 

 নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান পদ্ধতি 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং  

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা  

(নাম, পদভব, স ান ও ই-সমইল) 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

4 

বভহ: 

বাংলামদশ 

ছুট মঞ্জুরী 

 

মঞ্জুরীপত্র ই-সমইল/ডাকমযামে 

আমবদনকারীর ভনকট সপ্ররণ 

 

 

 

১) ভনর্ মাভরত ছমক আমবদনপত্র 

২) যথাযথ কর্তমপক্ষ কর্তমক 

প্রদত্ত ছুটর প্রাপ্যতা েনদ 

 

ভবনা মূমে। 

 

০৩ (ভতন) 

কম মভদবে 

প্রমক ৌঃ সমাৌঃ  জ্মল রাভি  

বয়লার পভরদশ মক 

 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর   

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০ 

 

সমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-সমইল:  
ibho2@boiler.gov.bd 

 

৫ 

তবমদভশক 

প্রভশক্ষণ 

মমনানয়ন 

১। ভস্ট্য়াভরং কভমটর 

স্যপাভরশ গ্রহণ; 

২। কর্তমপমক্ষর 

অনুসিাদন গ্রহণ; 

৩। িয়নানয়নপত্র ই-

সিইল/ডাকয় ায়গ 

তিয়াতরং কতিটির তনকট 

সপ্ররণ। 

 

 

 

১। ভবেত ১ বৎেমরর 

ভবমদশ ভ্রমণ ভববরণী  

২। ২নং বাছাই 

কভমটর  রম 

(যথাযথিামব 

পূরণকৃত) 

৩। স্ব স্ব েংস্থা কর্তমক 

স্যপাভরশেহ প্রস্তাব। 

 

    

 

 

 

তবনামূয়ল্য 

 

 

 

 

 

০৩ (তিন 

) 

কি শতদবে 

প্রমক ৌঃ সমাৌঃ  জ্মল রাভি  

বয়লার পভরদশ মক 

 

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মমকর   

কায মালয়, তশল্প িবন, এয়নক্স তবতডং 

৯১, িতিতিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০ 

 

সমাবাইল : +৮৮ ০১৬০৮৮৮১১৭৫ 

ই-সমইল:  
 ibho2@boiler.gov.bd 
  

 

 

 



 

৩)  অভিমযাে ব্যবস্থাপনা পদ্ধভত (GRS) 

সেবা প্রাভপ্তমত অেন্তুষ্ট হমল দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার েমে সযাোমযাে করুন। ভতভন েমার্ান ভদমত ব্যথ ম হমল ভনমম্নাি পদ্ধভতমত সযাোমযাে কমর আপনার েমস্যা অবভহত করুন। 

ক্রভমক 

নং 

 

কিন সযাোমযাে করমবন 

 

সযাোমযামের ঠিকানা 

 
ভনষ্পভত্তর েময়েীমা 

১ 
দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা েমার্ান ভদমত ব্যথ ম হমল 

 

প্রমক ৌঃ সমাহাম্মদ আব্দুল মান্নান  

প্রর্ান বয়লার পভরদশ মক 

স ান: +৮৮০২-৯৫৬৭১০৮ 

ইমমইল: 

 cib@boiler.gov.bd 

০৩ (ভতন) কম মভদবে 

 

 

৪) আপনার কায়ে আিায়দর প্রিযাশা 

ক্রতিক 

নং 
প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতির লয়ক্ষয করণীয় 

১) তনধ শাতরি ফরয়ি  থা থিায়ব েম্পূণ শ িথ্য েম্বতলি/েংযুক্ত িথ্য েহকায়র পূরণকৃি আয়বদন জিা প্রদান 

২) েঠিক িাধ্যয়ি প্রয়য়াজনীয় তফে পতরয়শাধ করা 

৩) পভরদশ মন ও পরীক্ষমণর জ্ন্য বয়লারমক যথাযথিামব প্রস্তুত ও উপমযােী রািা 

 

 


