
উপসহকারী পররচালক, ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিফফন্স এর কার্ িালয় কুরিয়া। 

 

ক্র: 

নং 

সসবার নাম সসবা প্রদান পদ্ধরি প্রফয়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য এবং পররফ াধ পদ্ধরি সসবা প্রদাফনর 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কম িকিিা 

(নাম, পদরব, সফান নম্বর ও ইফমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অরিরনব িাপণ, উদ্ধার, 

প্রাথরমক রচরকৎসা, 

অযামু্বফলফন্সর মাধ্যফম সরাগী 

পররবহন  কার্ িক্রম 

পররচালনা ও িদাররক; 

সে ন পর্ িাফয়র চারহদার 

রভরিফি; 

অধীনস্থ দির; প্রফর্াজয নয়; িাৎক্ষনিক; 

ম  োঃ আব্দুল হ নল  

উপসহক রী পনরচ লক 

ফ য় র স নভ িস ও নসনভল নিফফন্স, কুনিয় । 

মেনলফফ ি িম্বর : ০২৪৭৮৮-৫৩৮০০ 

ম  ব ইল িম্বর : 

ই-ফ ইল : 

২ ওয়যারহাউজ/ওয়াকি প 

লাইফসন্স প্রদান; 

 

আফবদন ও প্রফয়াজনীয় 

কাগজপত্র, পররদ িন প্ররিফবদন 

সফতাষজনক হফল; 

ক গজপত্র : 

১. রনধ িাররি ফরফম আফবদন; 

২. িথ্য ফরম; 

৩. নক া (ফলার প্ল্যান) ; 

৪. জরমর দরলল/ভাড়ার চুরিপত্র; 

৫. জরমর মূল্যায়ন; 

৬. সেি লাইফসন্স; 

৭. সমফমাফরন্ডাম অব আর্ট িফকলস; 

প্রারিস্থান :  

১. ওয়ান েপ সারভ িস সসন্টার; 

২. অরধদিফরর ওফয়বসাইট; 

রনধ িাররি/ধার্ িকৃি রফস সেজারর 

চালাফনর মাধ্যফম জমাকরণ। সফব িাচ্চ 

মাশুল ৫০০/-(পাঁচ ি) টাকা সকাি 

নং-১-৭৩৬১-০০০০-২০০৯-ফি 

বাংলাফদ  ব্াংক/ সসানালী ব্াংফক 

সেজারর চালাফনর মাধ্যফম জমা প্রদান 

কফর মূল চালান আফবদফনর সাফথ 

সংযুি করফি হফব; 

৯০  রদন; 

৩ ফায়ার ররফপাট ি প্রদান 

[৫০,০০,০০/-(পঞ্চা  লক্ষ) 

টাকা পর্ িত ক্ষরির সক্ষফত্র ]; 

ক্ষরিগ্রস্থ প্ররিষ্ঠান কর্তিক 

প্রারিষ্ঠারনক প্যাফি রলরিি 

আফবদন ও িদত প্ররিফবদন 

সফতাষজনক হওয়ার 

 িিসাফপফক্ষ; 

 

ক গজপত্র : 

১. আফবদন ০১ র্ট; 

২. িথ্য ফরম; 

৩. জরমর দরলল/চুরি পত্র; 

৪. সেি লাইফসন্স; 

৫. রজরির করপ; 

৬. ক্ষরিগ্রস্থ মালামাফলর মূল্যসহ 

 িারলকা; 

৭. ক্ষরিগ্রস্থ মালামাফলর রস্থর রচত্র; 

৮. সপপার কার্টং। 

প্রারিস্থান :  

উপপররচালক/ 

সহকারী পররচালক/  

উপসহকারী পররচালক এর 

কার্ িালয়; 

বীমারবহীন প্ররিষ্ঠান এবং বীমাকৃি 

প্ররিষ্ঠাফনর সক্ষফত্র র্থাক্রফম ১৫০/-

(এক ি পঞ্চা  টাকা) ও ১৫০০/-

(এক হাজার পাঁচ ি) টাকা সকাি 

নং-১-৭৩৬১-০০০০-২০০৯ সি 

বাংলাফদ  ব্াংক/ফসানালী ব্াংফক 

সেজারর চালাফনর মাধ্যফম জমা প্রদান 

কফর মূল চালান আফবদফনর সাফথ 

সংযুি করফি হফব; 

পূণ িাঙ্গ িদত 

প্ররিফবদন 

প্রারির ১৫ 

(পফনফরা) 

রদফনর মফধ্য 

রসদ্ধাত 

জানাফনা হফব; 



 

 


