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রসটিয়জনস চাে শায
১রবন . ও রভন
রবন:সাযায়দয় রনযাদ ফেরায ব্যফহায।
রভন: রফরধ মভাতায়ফক রযদশন ও যীক্ষন এফাং ননধ ধানযত ব্যনি কর্তক
ধ ফয়রায নযচাযনায ভাধ্যমভ ভানম্মত ফয়রায ব্যফাযপূফ ধক ননযাত্তা নননিতকযণ।
২ .মসফা প্রদান প্ররতশ্রুরত
২.১ নাগরযক মসফা
ক্র.
নাং

মসফায নাভ

মসফা প্রদান দ্ধরত

(১)

(২)

(৩)

১

স্থানীয়বামফ
ফয়রায
প্রস্তুতকযণ

আমফদন প্রানিয য
ননধ ধানযত নপ নযমাধ
ামমে নফনবন্ন ধাম
ফয়রায ততনযয ভয়
নযদধনপূফ ধক নদত্র
প্রদান

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান
(৪)
১। ক্র সকনার কনস্ট্রাকন ড্রইং
২।নটং াযমপ নাফ
৩। ফয়রাযমযয চাভান অংমূময নিয
নাফ
৪। ইস্পাত প্রস্তুতকাযীয ননকট মত ইস্পাত
ততনয ও যীোয নাফ

মসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত

মসফা প্রদায়নয
সভেসীভা

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

(৫)

(৬)

(৭)

নটং াযমপ অনুাময ৪
ধাম নপ প্রদান কময
সেজাযী চারামনয মূর কন
দানির

প্রস্তুতকাযী
প্রনতষ্ঠামনয
কাম ধম্পাদমনয
উয ননবধযীর

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

২

৩

৪

মসফায নাভ

ফয়রায
সযনজমেন
প্রদান

ফয়রায নদত্র
নফায়ন

ফয়রামযয
ভানরকানা
নযফতধন

মসফা প্রদান দ্ধরত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান

১। ক্র সকনার কনস্ট্রাকন ড্রইং
২।নটং াযমপ নাফ
৩। ফয়রাযমযয চাভান অংমূময নিয
নাফ
আমফদন প্রানিয য
৪। নযদধন কর্তধ মেয ননকট মত ফয়রায
ধ
ননধ ধানযত নপ নযমাধ প্রস্তুতকারীন ভময়য নযদধন াটনপমকট
ামমে ফয়রায
৫। প্রস্তুতকাযীয ননকট মত ফয়রায ততযী ও
ধ
নযদধন ও যীেণপূফ ধক যীোয াটনপমকট
নদত্র প্রদান
৬। ইস্পাত প্রস্তুতকাযীয ননকট মত ইস্পাত
ততনয ও যীোয নাফ
ধ
৭। নিভ াই াটনপমকট
৮। প্রস্তুতকাযী িযাম্প
৯। চারনা ও ংযেণ ম্যানুময়র
আমফদন প্রানিয য
ননধ ধানযত নপ নযসাধ
ামমে ফয়রায
সেজাযী চারামনয মূর কন দানির
নযদধনপূফ ধক নদত্র
প্রদান
আমফদন প্রানিয য
ননধ ধানযত নপ নযমাধ
ামমে ফয়রায
নযদধনপূফ ধক নদত্র
প্রদান

১। ারনাগাদ সেড রাইমন্স
২। ারনাগাদ ফয়রায নফায়ন নদত্র
৩। ফয়রায ক্রয়-নফক্রয় চুনিনাভা
ধ অফ সভমভামযন্ডাভ (প্রমমাজয
৪। আটমকর
সেমত্র)

মসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত

মসফা প্রদায়নয
সভেসীভা

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

নটং াযমপ অনুাময
ননধ ধানযত নপ প্রদান কময
সেজাযী চারামনয মূর কন
দানির

সেজাযী চারামনয
মূর কন দানিমরয
য মত ৩০ নদন

২। মুাম্মদ নদদারুর ইরাভ
উ-প্রধান ফয়রায নযদধক,
০১৭১১-৪৬৫৭৪৬।
mdidar_74@yahoo.com
৩। সভাা: নজয়াউর ক
উ-প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১১-২২২১৯৩
infoboiler.ctg@gmail.com

নটং াযমপ অনুাময
ননধ ধানযত ফ ধননম্ন ২৫০০/মত মফ ধাচ্চ ৯০০০/- টাকা
নপ প্রদান কময সেজাযী
চারামনয মূর কন দানির
নটং াযমপ অনুাময
ননধ ধানযত ফ ধননম্ন ২৫০০/মত মফ ধাচ্চ ৯০০০/- টাকা
নপ প্রদান কময সেজাযী
চারামনয মূর কন দানির

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

সেজাযী চারামনয
মূর কন দানিমরয bdhumayun14@yahoo.com
য মত ৩০ নদন
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ক্র.
নাং

৫

মসফায নাভ

ফয়রায
নযচাযকমদয
যীো
গ্রণপূফ ধক
নদত্র প্রদান

২.২ প্রারতষ্ঠারনক মসফা
ক্র.
মসফায নাভ
নাং
(১)
(২)

১

নফমদম মত
ফয়রায
আভদাননয
ছাড়ত্র

মসফা প্রদান দ্ধরত

আমফদনত্র প্রানিয য
নরনিত, ব্যফানযক ও
সভৌনিক যীোয়
কৃতকাম ধ ামমে
নদত্র প্রদান

মসফা প্রদান দ্ধরত
(৩)

আমফদন প্রানিয য
প্রময়াজনীয় কাগজত্র
মাচাই কময ছাড়ত্র
প্রদান

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান

মসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত

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

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

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

মসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত
(৫)

নটং াযমপ অনুাময
ননধ ধানযত ফ ধননম্ন ২৫০০/মত মফ ধাচ্চ ৯০০০/- টাকা
নপ প্রদান কময সেজাযী
চারামনয মূর কন দানির

মসফা প্রদায়নয
সভেসীভা

৬ ভা

মসফা প্রদায়নয
সভেসীভা
(৬)

নপ প্রানিয য ১০
নদন

দারেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দরফ, মপান নম্বয ও ইয়ভইর)
সভাোঃ যাপত আরী
ফয়রায নযদধক ও দস্য নচফ,
ফয়রায নযচাযক যীেক ল ধদ
০১৭১১-৭৩৬৬৪৪
bdsharafat@yahoo.com

দারেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দরফ, মপান নম্বয ও ইয়ভইর)
(৭)

সভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১৪-০২৬৬৬৮
infoboiler@yahoo.com
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ক্র.
নাং
(১)

২

মসফায নাভ

মসফা প্রদান দ্ধরত

(২)

(৩)

গণশুনানী

উনস্থত ামমে

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান
(৪)

প্রমমাজয কাগজত্র

মসফায মূল্য এফাং
রযয়াধ দ্ধরত
(৫)

-

মসফা প্রদায়নয
সভেসীভা
(৬)

িাম ১নদন

দারেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দরফ, মপান নম্বয ও ইয়ভইর)
(৭)
১। সভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১৪-০২৬৬৬৮
infoboiler@yahoo.com
২। মুাম্মদ নদদারুর ইরাভ
উ-প্রধান ফয়রায নযদধক,
০১৭১১-৪৬৫৭৪৬।
mdidar_74@yahoo.com
৩। সভাা: নজয়াউর ক
উ-প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১১-২২২১৯৩
infoboiler.ctg@gmail.com

৩

অনবমমাগ গ্রণ
ও ননষ্পনত্ত

অনবমমাগ দানির

অনবমমাগ ংক্রান্ত কাগজত্র

-

সভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান
প্রধান ফয়রায নযদধক
০১৭১৪-০২৬৬৬৮
infoboiler@yahoo.com
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২.৩ অবযন্তযীণ মসফা
ক্র.
নাং

মসফায নাভ

(১)

(২)

১

ছুট

২

রনজনিক

৩

নজনএপ সরান

মসফা প্রদান দ্ধরত
(৩)
আমফদমনয নবনত্তমতসুানয/
অনুমভাদন
আমফদমনয নবনত্তমতসুানয/
অনুমভাদন
আমফদমনয নবনত্তমতসুানয/
অনুমভাদন

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রারিস্থান
(৪)
স্ব-স্বােনযত আমফদনত্র
প্রময়াজনীয় কাগজত্র
স্ব-স্বােনযত আমফদনত্র
প্রময়াজনীয় কাগজত্র
স্ব-স্বােনযত আমফদনত্র
প্রময়াজনীয় কাগজত্র

মসফায মূল্য
এফাং
রযয়াধ
দ্ধরত
(৫)

৪) আনায কায়ে আভায়দয প্রতযাা
ক্ররভক
নাং
১)
২)
৩)
৪)

প্ররতশ্রুত/কারিত মসফা প্রারিয রয়ক্ষয কযণীে
প্রয়োজনীে কাগজত্র আয়ফদমনয সায়থ জভা প্রদান
সঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়োজনীে রপস রযয়াধ কযা
নযদধন ও যীেমণয জন্য ফয়রাযমক মথামথবামফ প্রস্তুত ও উমমাগী যািা
শুনানীয জন্য রনধ শারযত সভয়ে উরস্থত থাকা

মসফা প্রদায়নয
সভেসীভা

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

(৬)

(৭)

৩ নদন
১০ নদন
১০ নদন

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

