
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় 

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
িবে ারক পিরদ র 

www.explosives.gov.bd 
 
 

িস েজন চাটার 
১. িভশন ও িমশন 
 
িভশন:  

পে ািলয়াম এবং াস স ের তল, াস ও খিনজ স দ আহরণ কােয সংি  াপনা, যান, জনজীবন ও স েদর িনরাপ া িবধান।  

 
িমশন: 

িবে ারক ও পে ািলয়াম আইেনর যথাযথ েয়ােগর মা েম িবপ নক পদােথর উৎপাদন, আমদািন, পিরবহন, স ালন, ম দ ও বহার এর ে  স া  ঘটনা িতেরাধ ও িনরাপ া িনি তকরণ। 
 

২. সবা দান িত িত 
 
২.১) নাগিরক সবা 
 
িবে ারক িবিধমালা, ২০০৪ 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   
এবং াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ ফরম-২২ 

িবে ারক বহােরর জ  
 ময়ােদ  বা ায়ীভােব 

াগািজেন/  বা াের 
িবে ারক অিধকাের রাখার 
লাইেস  ম র। 

িনধািরত ফরেম আেবদন ও ািবত 
াগািজন/ বা ােরর যথাযথ সাইট ও 

লআউট ান দািখল করা হেল তা 
অ েমাদন  কের ফরত দওয়া হয়। 
অ েমািদত নকশা সাের াগািজেনর/ 
বা ােরর িনমাণ স তার িতেবদন 
পাওয়ার পর াগািজন/বা ার 
পিরদশন বক লাইেস  ম র করা হয়। 

(১) ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের িনজ  ােড 
আেবদনপ । 
(২) যথাযথভােব রণ ও 

া িরত ফরম ৫, ১৫ ও ১৬।  
(৩) ািবত াগািজন/ 
বা ােরর যথাযথ সাইট ও 
লআউট নকশা: (৬ কিপ)। 

 (৪) সংি  জলা শাসেকর 
অনাপি  প  [  ময়ােদর 
জ  েযাজ  নেহ। 

লাইেস  িফ: 
ধারণ মতা অ সাের ১ম-৫ম 
ও ৭ম ণীর েত ক 
িবে ারেকর িত ১০০০ 
কিজ বা উহার অংশ 

িবেশেষর জ  ২০০০ টাকা 
হাের সেবা  ১৫,০০০ টাকা 
এবং ৬  ণীর িবে ারেকর 

ে  িত ১০,০০০ 
িমটার/ন েরর জ  ১০০০ 
টাকা হাের সেবা  ১৫,০০০ 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  
হেল অ েমাদন 

দান এবং িনমাণ 
স তার 

িতেবদন দািখেলর 
৩০ কাযিদবেসর 
মে  লাইেস  
ম র অথবা 

হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   
এবং াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(৫) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট।  
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

টাকার চালােনর ল কিপ। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-০০১০-
০৩১১  

লাইেস  ম র করা 
স ব না হেল উ  
সময়সীমার মে  
কারণ অবিহতকরণ। 

২ লপেথ িবে ারক আমদািনর 
পারিমেটর জ  াক অ মিত 

িবে ারক ম েদর লাইেস  থাকা 
সােপে  আেবদন ফরম ‘৬’, পারিমট িফ, 

াফরমা ইনভেয়স এর কিপ, িবে ারক 
অিধকাের রাখার লাইেস  দািখল করা 
হেল লপেথ িবে ারক আমদািনর 
ঋণপ  খালার অ মিত বা াক অ মিত 
খালার অ মিত দান করা হয়। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 

(১) ধান িবে ারক পিরদশক 
বরাবের িনজ  ােড 
আেবদনপ । 
(২) িবে ারক ম েদর 
লাইেসে র সত ািয়ত কিপ।  
(৩) যথাযথভােব রণ ও 

া িরত ফরম- ৬। 
(৪) াফরমা ইনভেয়স এর 
কিপ। 
(৫) পারিমট িফ  
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
 
 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আেবদন অপশন 

বহার কের রিজে শন ত 
িনজ  পাটাল। 

পারিমট িফ:  িবে ারক 
িতটন বা তার অংশিবেশেষর 

জ  ১০০০ টাকা হাের সেবা  
৮০০০ টাকা 
ভ াট িফ: পারিমট িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-০০১০-
০৩১১  
 
অনলাইন আেবদেনর ে  
ডিবট/ে িডট কাড, িবকাশ, 

রেকট ও সানালী াংেকর 
অনলাইন একাউ  থেক 
সরাসির চালান িফ পিরেশাধ 
করা যােব। এছাড়াও 

াক অ মিত 
দােনর জ  

আেবদন ফরম ও 
িফ সহ আেবদনপ  

াি র পর ৭ কায 
িদবস । 

হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 



D:\Backup Oct 2021\Main Drive E\07\Citizen Charter for Website\7(129)-Unicode Citizen Charter-15-12-2022.doc 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   
এবং াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
আেবদেনর সময় কাউ ার 
অপশন িসেল  কের চালান 
কিপ ি  কের াংেকও িফ 
পিরেশাধ করা যােব। 

৩ লপেথ িবে ারক আমদািনর 
ড়া  অ মিত  (পারিমট) 

িবে ারক ম েদর লাইেস  থাকা 
সােপে  আেবদন ফরম ‘৬’, পারিমট িফ,  
ইনভেয়স, ািকং িল , ওেয় িবল (িবল 
অব লিডং/ এয়ারওেয় িবল), ট  
সা িফেকট ও সা িফেকট অব 
অিরিজেনর কিপ,  িবে ারক অিধকাের 
রাখার লাইেস  দািখল করা হেল লপেথ 
িবে ারক আমদািনর ড়া  অ মিত 
(পারিমট) দান করা হয়। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 

(১) ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের িনজ  ােড 
আেবদনপ । 
(২) িবে ারক ম েদর 
লাইেসে র সত ািয়ত কিপ।  
(৩) যথাযথভােব রণ ও 

া িরত ফরম- ৬। 
(৪) ইনভেয়স, ািকং 
িল , ওেয় িবল (িবল অব 
লিডং/ এয়ারওেয় িবল), ট  

সা িফেকট ও সা িফেকট অব 
অিরিজেনর কিপ। 
(৫) লাইেস  িফ  
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
 
 
 
 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আেবদন অপশন 

বহার কের রিজে শন ত 
িনজ  পাটাল। 

াক অ মিতও আেবদেনর 
সােথ িফ দান না করা হেল 
ড়া  পারিমট হেণর সময় 

িনে া  হাের িফ দান কর ত 
হেব। 
 
িনরী ণ িফ ১০০০ িবে ারক 

িতটন বা তার অংশিবেশেষর 
জ  সেবা  ৮০০০ টাকা 
 
ভ াট িফ: পারিমট িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 

জমা িহসােবর কাড):  
১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 
 

অনলাইন আেবদেনর ে  
ডিবট/ে িডট কাড, িবকাশ, 

রেকট ও সানালী াংেকর 
অনলাইন একাউ  থেক 
সরাসির চালান িফ পিরেশাধ 
করা যােব। এছাড়াও 
আেবদেনর সময় কাউ ার 
অপশন িসেল  কের চালান 
কিপ ি  কের াংেকও িফ 

ড়া  অ মিত 
দােনর জ  

আেবদন ফরম ও 
িফ সহ আেবদনপ  

াি র পর ৭ 
কাযিদবস । 

হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   
এবং াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
পিরেশাধ করা যােব। 

৪ ফরম -১৭ 
জলপেথ/আকাশপেথ 
িবে ারক আমদািন লাইেস  
ম েরর জ  াক অ মিত 

দান। 

িবে ারক ম েদর লাইেস  থাকা 
সােপে  আেবদন ফরম ‘৬’, লাইেস  
িফ, াফরমা ইনভেয়স এর কিপ, 
িবে ারক অিধকাের রাখার লাইেস  
দািখল করা হেল জলপেথ/আকাশপেথ 
িবে ারক আমদািনর াক অ মিত দান 
করা হয়। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 

(১) ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের িনজ  ােড 
আেবদনপ । 
(২) িবে ারক ম েদর 
লাইেসে র সত ািয়ত কিপ।  
(৩) যথাযথভােব রণ ও 

া িরত ফরম- ৬। 
(৪) াফরমা ইনভেয়স 
এর কিপ। 
(৫) লাইেস  িফ  
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
 
 
 
 
 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আেবদন অপশন 

বহার কের রিজে শন ত 
িনজ  পাটাল। 

লাইেস  িফ: 
আেবদনপ  িনরী ণ িফ 
িহসােব ১০০০ টাকা এবং 
লাইেস  িফ িহসােব ১০,০০০ 
টাকা সহ মাট ১১,০০০ টাকার 
চালােনর লকিপ। 
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-০০১০-
০৩১১ 
 
অনলাইন আেবদেনর ে  
ডিবট/ে িডট কাড, িবকাশ, 

রেকট ও সানালী াংেকর 
অনলাইন একাউ  থেক 
সরাসির চালান িফ পিরেশাধ 
করা যােব। এছাড়াও 
আেবদেনর সময় কাউ ার 
অপশন িসেল  কের চালান 
কিপ ি  কের াংেকও িফ 
পিরেশাধ করা যােব। 

াক অ মিত 
দােনর জ  

আেবদন ফরম ও 
িফ সহ আেবদন 

াি র পর ৭     
কাযিদবস । 

হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 

৫ ফরম -১৭ 
জলপেথ/আকাশপেথ 
িবে ারক আমদািন লাইেস  
ম র। 

িবে ারক ম েদর লাইেস  থাকা 
সােপে  আেবদন ফরম ‘৬’, লাইেস  
িফ,  াক অ মিতর কিপ, িবে ারেকর 
ট  সা িফেকট, িবে ারক অিধকাের 

রাখার লাইেস  দািখল করা হেল 

(১) ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের িনজ  ােড 
আেবদনপ । 
(২) িবে ারক ম েদর 
লাইেসে র সত ািয়ত কিপ।  

াক অ মিতর আেবদেনর 
সােথ িফ দান না করা হেল 
লাইেস  হেণর সময় 
িনে া  হাের িফ দান করেত 
হেব। 

আেবদন ফরম ও 
িফ সহ আেবদনপ  

াি র পর ৭     
কাযিদবস । 

হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   
এবং াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
জলপেথ/আকাশপেথ িবে ারক 
আমদািনর াক অ মিত দান এবং 
িবে ারক ব ের আসেল ায়েনর জ   
লাইেস  দান করা হয়। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 

(৩) যথাযথভােব রণ ও 
া িরত ফরম- ৬। 

(৪) ইনভেয়স, ািকং 
িল , ওেয় িবল (িবল অব 
লিডং/ এয়ারওেয় িবল), ট  

সা িফেকট ও সা িফেকট অব 
অিরিজেনর কিপ। 
(৫) িবে ারক এর ট  
সা িফেকট এর কিপ। 
(৬) াক অ মিত দােনর 
কিপ। 
(৭) লাইেস  িফ  
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
 
 
 
 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আেবদন অপশন 

বহার কের রিজে শন ত 
িনজ  পাটাল। 

 
লাইেস  িফ: 
আেবদনপ  িনরী ণ িফ 
িহসােব ১০০০ টাকা এবং 
লাইেস  িফ িহসােব ১০,০০০ 
টাকা সহ মাট ১১,০০০ টাকার 
চালােনর লকিপ। 
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-০০১০-
০৩১১ 
 
অনলাইন আেবদেনর ে  
ডিবট/ে িডট কাড, িবকাশ, 

রেকট ও সানালী াংেকর 
অনলাইন একাউ  থেক 
সরাসির চালান িফ পিরেশাধ 
করা যােব। এছাড়াও 
আেবদেনর সময় কাউ ার 
অপশন িসেল  কের চালান 
কিপ ি  কের াংেকও িফ 
পিরেশাধ করা যােব। 

৬ ফরম-১৮ 
লপেথ িবে ারক 

পিরবহেণর লাইেস  ম র। 

লপেথ িবে ারক আমদািনর পারিমেটর 
কিপ, আেবদন ফরম ‘৭’, লাইেস  িফ 
দািখল করা হেল লাইেস  ম র করা 
হয়। 

(১) ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের িনজ  

ােড আেবদনপ । 
(২) লপেথ িবে ারক 
আমদািনর পারিমেটর 

লাইেস  িফ : ৪,০০০ 
টাকার চালােনর লকিপ। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

আেবদন ফরম, 
লাইেস  িফসহ 
আমদািনর 
পারিমেটর কিপ 

াি র তািরখ হেত 

হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   
এবং াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
সত ািয়ত কিপ। 
(৩) যথাযথভােব 

রণ ত ও া িরত ফরম 
৭। 
(৪) লাইেস  িফ । 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-০০১০-
০৩১১ 

৭ কাযিদবস। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

৭ ফরম-২৫ 
আতশবািজ অিধকাের রাখা 
এবং জনসাধারেনর িনকট 

দশেনর উে ে  লাইেস  
( কান রাি য় 
অ ান/উৎসেবর জ ) 
 

িনধািরত ফরম ৯ এ আেবদন, রা  
ম ণালেয়র অ মিতপ  ও আতশবািজ 
ম দ ও দশন ােনর লআউট ও সাইট 
নকশা দািখল করা হেল লাইেস  ম র 
করা হেল লাইেস স ম র করা হয়। 

(১) ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের িনজ  

ােড আেবদনপ । 
(২) রণ ও া িরত ফরম-৯ 
(৩) রা  ম ণালেয়র 
অ মিতপ । 
(৪) লাইেসে র িফ। 
দরখা  ফরম এর াি  ান 
সংি  অিফস ও ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

লাইেস  িফ : ২,০০০ 
টাকার চালােনর লকিপ। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-০০১০-
০৩১১ 

আেবদন ফরম ও 
িফ সহ আেবদনপ  

াি র পর ৭     
কাযিদবস । 

হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 

৮ পারিমট 
 
শট ফায়ােরর পারিমট ম র 

ফরম ১০ এ দরখা , িনধািরত িনির ণ 
িফ, শট ফায়ার পারিমেটর আেবদনকারীর 

েয়াজনীয় যা তা ও অিভ তার 
িববরণী দািখল করা হেল েয়াজনীয় 
পরী া হণ কের পারিমট ম র করা 
হয়। 

(১) ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের িনজ  

ােড আেবদনপ । 
(২) রণ ও া িরত ফরম-১০ 
(৩)আেবদনকারীর েয়াজনীয় 
যা তা ও অিভ তার িববরণী। 

(৪) েয়াজনীয় িফ। 
দরখা  ফরম এর াি  ান 
সংি  অিফস ও ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
 

পারিমট িফ : ৩০০ টাকা, 
িনরী ণ িফ: ২০০ টাকার 
চালােনর লকিপ। 
ভ াট িফ: পারিমট িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

আেবদন ফরম, িফ 
সহ আেবদন করা 
হেল পরী ার 
ফলাফল াি র পর 
৭ কাযিদবস। 

হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদ শক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   
এবং াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-০০১০-
০৩১১ 

 
পে ািলয়াম িবিধমালা, ২০১৮ 

 
িমক 

ন র 
সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 

াি ান 
সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৯ ফরম-জ 

অ  ৪০০ িলটার ১ম ণীর 
পে ািলয়াম ম েদর 

লাইেস  ম র। 

ম দাগােরর সাইট ও লআউট নকশা (৩ 
কিপ), রণ ত ফরম ‘ঘ’, পিরচয়প , 
পাসেপাট আ িতর সত ািয়ত ছিব (৩ 
কিপ), জলা শাসক ক ক দ  
অনাপি প , জিমর মািলকানার পে  
কাগজপ , লাইেস  িফ ( িত হাজার 
িলটার ৫০ টাকা হাের) সহ আেবদনপ  
দািখল। দািখল ত কাগজপ যথাযথ 
পাওয়া গেল নকশা অ েমাদন বক 
িনমাণ স তার িতেবদন চেয় প  

রণ। ম দাগােরর িনমাণ স তার 
িতেবদন পাওয়ার পর ম দাগার 

পিরদশন বক ( েযাজ  ে ) লাইেস  
ম র করা হয়।     

(১) িনজ  ােড আেবদন 
প । 
(২) ািধকারীর পাসেপাট আ িতর 
সত ািয়ত ছিব (৩ কিপ)। 
 (৩) স কভােব রণ ও 

া িরত িড ফরম ও জাতীয় 
পিরচয়প /নাগিরকে র সনদ প । 
 (৪) সংি  জলা শাসক দ  
অনাপি  প  ও তৎ া িরত নকশা।  
(৫) জিমর মািলকানার 
দিলেলর সত ািয়ত কিপ/ভাড়ার 
ি পে র সত ািয়ত কিপ। 

(৬) ম দাগােরর সাইট ও 
লআউট নকশা (৩ কিপ)।  

(৭) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

লাইেস  িফ : ১০০ 
টাকার চালােনর ল 
কিপ।  
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস। 
 
  
 

সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 

 

১০ (ক) া  তীত অ িবধ 
পাে  অনিধক ২৫,০০০ িলটার 
২য় ণীর পে ািলয়াম ম দ 
(খ) া  তীত অ িবধ 
পাে  অনিধক ২৫,০০০ িলটার 
২য় ও ৩য় ণীর পে ািলয়াম 

ম দাগােরর সাইট ও লআউট নকশা (৩ 
কিপ), রণ ত ফরম ‘ঘ’, পিরচয়প , 
পাসেপাট আ িতর সত ািয়ত ছিব (৩ 
কিপ), জলা শাসক ক ক দ  
অনাপি প , জিমর মািলকানার পে  
কাগজপ , লাইেস  িফ ( িত হাজার 

(১) িনজ  ােড আেবদনপ ; 
(২) ািধকারীর ৩ কিপ পাসেপাট 
আ িতর সত ািয়ত ছিব; 
 (৩) ড লাইেস , জাতীয় পিরচয় 
প /নাগিরক  সনদপ  এবং 
স কভােব রণ ও া িরত ‘িড’ 

লাইেস  িফ:  
ম দাগাের লাইেস  

মতা অ সাের িত 
হাজার িলটার বা উহার 
অংশ িবেশেষর জ  ৫০ 
টাকা হাের েযাজ  

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 

সদর দ র, ঢাকা: 
১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
ম দ এবং (গ) া  তীত 
অ িবধ পাে  অনিধক 
৪৫,০০০ িলটার ৩য় ণীর 
পে ািলয়াম ম েদর 

লাইেস  ম র। 

িলটার ৫০ টাকা হাের) সহ আেবদনপ  
দািখল। দািখল ত কাগজপ যথাযথ 
পাওয়া গেল নকশা অ েমাদন বক 
িনমাণ স তার িতেবদন চেয় প  

রণ। ম দাগােরর িনমাণ স তার 
িতেবদন াি র পর ম দাগার 

পিরদশন বক ( েযাজ  ে ) লাইেস  
ম র করা হয়।     

ফরম; 
(৪) সংি  জলা শাসেকর 
অনাপি  প  ও তৎ া িরত নকশা; 
 (৫) ািবত ম দাগােরর  
মািলকানা দিলেলর সত ািয়ত 
কিপ/েদাকান ভাড়ার সত ািয়ত 
ি প ; 

(৬) ম দােরর নকশা (সাইট ও ল-
আউট) : ৪ কিপ; 
(৭) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

টাকার চালােনর ল 
কিপ; 
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১ 

চ াম িবভাগ: ১-
১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

 

রাজশাহী িবভাগ: ১-
১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

 

লনা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০০১-০৩১১ 

 

িসেলট িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১৮-০৩১১ 

 
 
 

 

স তার িতেবদন 
াি র ৪৫ 

কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে   ২১ কাযিদবস 
 
 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদ শক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
চ াম িবভাগ: 
এস.এম.সাখাওয়াত হােসন 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
টিলেফান: +৮৮০১৭১৭৩৫২৭০৯ 

ই- মইল: tusharek05@gmail.com 
লনা িবভাগ: 

িরফাত-ই-আশরাফ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০১৫২১১১১৪৬৫ 

ই- মইল: rifatashraf777@gmail.com 

রাজশাহী িবভাগ: 
ফিরদ উ ীন আহেমদ 
িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৫৮৮৮০১৪৮৫ 

ই- মইল: faridahmed966@gmail.com 
িসেলট িবভাগ: 
মাঃ মাজািহ ল ইসলাম 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৯৯৬৬৩৪৫৮০ 

ই- মইল: mnsm.pbl@gmail.com 
বিরশাল িবভাগ:  
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
মাঃ আিলম উি ন 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০৪৩১৭২১২৪ 

ই- মইল: mr.alim75@gmail.com 
১১ ফরম-ট 

 
মাটর যােনর ালানী িহেসেব 

সরবরােহর উে ে  াে  
পে ািলয়াম ম েদর 

লাইেস  ম র। 

সংি  জলা শাসেকর অনাপি সহ 
তৎক ক া িরত নকশা, রণ ত 
ফরম ‘ঘ’, িফিলং শেনর সাইট ও 
লআউট নকশা (৫ কিপ), জাতীয় 

পিরচয়প , জিমর মািলকানার কাগজপ , 
বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশেনর 
অ মিতপ , সড়ক ও জনপথ িবভােগর 
অ মিতপ , আেবদনকারীর পাসেপাট 
আ িতর সত ািয়ত ছিব (৩ কিপ), 
লাইেস  িফ ( িত হাজার িলটার বা তার 
অংশিবেশেষর জ  ৫০ টাকা হাের 

েযাজ  িফ) সহ আেবদনপ  দািখল। 
দািখল ত কাগজপ যথাযথ পাওয়া গেল 
নকশা অ েমাদন ও িনমাণ স তার 

িতেবদন, অ ীকারপ , উদি িত 
পরী ণ সনদ ও িনরাপ া সনদ চেয় প  

রণ। িনমাণ স তার িতেবদন, 
াে র উদি িত পরী ণ এবং িনরাপ া 

িবষয়ক সনদ, অ ীকারপ  পাওয়ার পর  
া ণ পিরদশন বক লাইেস  ম র করা 

হয়। 

(১)  িনজ  ােড আেবদন প ; 
(২) ািধকারীর ৩ কিপ পাসেপাট 
আ িতর সত ািয়ত ছিব; 
 (৩) ড লাইেস , জাতীয় 
পিরচয়প /নাগিরক  সনদপ  এবং 
যথাযথভােব রণ ও া িরত িড 
ফরম; 
 (৪) সংি  জলা শাসেকর 
অনাপি প  ও তৎ া িরত নকশা; 
(৫) বাংলােদশ পে ািলয়াম 
কেপােরশেনর অ মিতপ   
(৬) িফিলং শন  িমর 
মািলকানা দিলেলর সত ািয়ত 
কিপ/ইজারা পে র সত ািয়ত কিপ; 
(৭) া েণ েবশ ও বািহর পেথর 
জ  সড়ক ও জনপথ িবভােগর 
অ মিত প  ; 
(৮) িফিলং শেনর নকশা (সাইট 
ও ল-আউট) : ৫ কিপ; 
(৯) লাইেস  িফ।  
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

লাইেস  িফ : িফিলং 
শেনর লাইেস  

মতা অ সাের িত 
হাজার িলটার বা উহার 
অংশ িবেশেষর জ  ৫০ 
টাকা হাের েযাজ  
টাকার চালােনর ল 
কিপ; 
 
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১ 

চ াম িবভাগ: ১-
১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

 

রাজশাহী িবভাগ: ১-
১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

 

লনা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০০১-০৩১১ 

 

আেবদন াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন এবং 
িনমাণ স তার 

িতেবদন াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস।  
 

সদর দ র, ঢাকা: 
১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
চ াম িবভাগ: 
এস.এম.সাখাওয়াত হােসন 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
টিলেফান: +৮৮০১৭১৭৩৫২৭০৯ 

ই- মইল: tusharek05@gmail.com 
লনা িবভাগ: 

িরফাত-ই-আশরাফ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০১৫২১১১১৪৬৫ 

ই- মইল: rifatashraf777@gmail.com 

রাজশাহী িবভাগ: 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
িসেলট িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১৮-০৩১১ 
 

 

ফিরদ উ ীন আহেমদ 
িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৫৮৮৮০১৪৮৫ 

ই- মইল: faridahmed966@gmail.com 
িসেলট িবভাগ: 
মাঃ মাজািহ ল ইসলাম 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৯৯৬৬৩৪৫৮০ 

ই- মইল: mnsm.pbl@gmail.com 
বিরশাল িবভাগ:  
মাঃ আিলম উি ন 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০৪৩১৭২১২৪ 

ই- মইল: mr.alim75@gmail.com 
১২ ফরম-ঞ 

(১) ২৫,০০০ িলটােরর বশী 
পিরমাণ ২য় ণীর 
পে ািলয়াম অথবা আংিশক 

১ম ও ২য় ণীর পে ািলয়াম 
আমদািন ও া  তীত 
ম দাগাের ম েদর লাইেস  
ম র। 

ম দাগােরর সাইট ও লআউট নকশা (৩ 
কিপ), রণ ত ফরম ‘ঘ’, পিরচয়প , 
পাসেপাট আ িতর সত ািয়ত ছিব (৩ 
কিপ), সংি  জলা শাসক ক ক দ  
অনাপি প , জিমর মািলকানার পে  
কাগজপ , লাইেস  িফ ( িত হাজার 
িলটার ৫০ টাকা হাের) সহ আেবদনপ  
দািখল। দািখল ত কাগজপ যথাযথ 
পাওয়া গেল নকশা অ েমাদন বক 
িনমাণ স তার িতেবদন চেয় প  

রণ। অ েমািদত নকশা সাের 
ম দাগােরর িনমাণ স তার িতেবদন 

াি র পর ম দাগার পিরদশন বক 
লাইেস  ম র করা হয়। 

 

(১) িনজ  ােড আেবদন প ; 
(২) ািধকারীর  ৩ কিপ পাসেপাট 
আ িতর সত ািয়ত ছিব; 
(৩) যথাযথভােব রণ ও া িরত  
‘িড’ ফরম; 
 (৪) সংি  জলা শাসেকর 
অনাপি  প  ও তৎ া িরত নকশা/ 
িবিনেয়াগ বােডর কিপ; 
(৫) ড লাইেস , জাতীয় পিরচয় 
প /নাগিরকে র সনদপ ,  
(৬) ািবত ম দাগার  জিমর 
মািলকানা দিলেলর সত ািয়ত 
কিপ/ইজারা/ ভাড়ার  সত ািয়ত 
কিপ; 
(৭) ফায়ার সািভস এর লাইেস ; 
(৮) ম দােরর নকশা (সাইট ও ল-
আউট) : ৫ কিপ; 
(লাইেসে র শতা সাের ১ম ণীর 
পে ািলয়াম/ লনীয তরল পদাথ 

ম েদর জ  ম দাগােরর চ িদেক 
েয়াজনীয় িনরাপ া র  বজায় 

রািখেত হইেব) 
(৯) লাইেস  িফ। 

 লাইেস  িফ : 
ম দাগাের পে ািলয়াম 
ম েদর ধারণ মতা 
অ সাের িত হাজার 
িলটার বা উহার 
অংশিবেশেষর জ  ৫০ 
টাকা হাের েযাজ  
টাকার চালােনর ল 
কিপ। 
 
 ভ াট িফ: লাইেস  িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 

আেবদন াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন এবং 
িনমাণ স তার 

িতেবদন াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস। 
 

সদর দ র, ঢাকা: 
১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
চ াম িবভাগ: 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

চ াম িবভাগ: ১-
১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

 

রাজশাহী িবভাগ: ১-
১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

 

লনা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০০১-০৩১১ 

 

িসেলট িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১৮-০৩১১ 

 

এস.এম.সাখাওয়াত হােসন 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
টিলেফান: +৮৮০১৭১৭৩৫২৭০৯ 

ই- মইল: tusharek05@gmail.com 
লনা িবভাগ: 

িরফাত-ই-আশরাফ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০১৫২১১১১৪৬৫ 

ই- মইল: rifatashraf777@gmail.com 

রাজশাহী িবভাগ: 
ফিরদ উ ীন আহেমদ 
িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৫৮৮৮০১৪৮৫ 

ই- মইল: faridahmed966@gmail.com 
িসেলট িবভাগ: 
মাঃ মাজািহ ল ইসলাম 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৯৯৬৬৩৪৫৮০ 

ই- মইল: mnsm.pbl@gmail.com 
বিরশাল িবভাগ:  
মাঃ আিলম উি ন 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০৪৩১৭২১২৪ 

ই- মইল: mr.alim75@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৩ (২) ১ম ণীর 

পে ািলয়াম  লনীয় 
তরল পদাথ আমদািনর জ  
ছাড়প  (NOC) দান। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

লনীয় তরল পদাথ ম েদর জ  ‘ঞ’ 
বা ’ঠ’ ফরম লাইেসে র কিপ, ইনভেয়স, 
িবল অব লিডং, ািকং িল , 
কমািশয়াল আমদািনকারকগণ 
আমদািন ত/আমদািনত  কিমক াল 
যাহােদর িনকট িব য়/সরবরাহ করা হেব 
স স িকত িতেবদন, ই াি য়াল 

আমদািনকারকগণ 
আমদািন ত/আমদািনত  কিমক াল 
উৎপাদেন বহার স িকত 
মািসক/ৈ মািসক িতেবদন দািখল কের 
আেবদন করেল ছাড়প  দান করা হয়।  
 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদনপ র। 
(২) এম বা এল ফরম লাইেসে র 
কিপ। 
(৩) ইনভেয়স এর কিপ। 
(৪) িবল অব লিডং এর কিপ। 
(৫) ািকং িল  এর কিপ। 
(৬) আমদািনকারকগণ আমদািন ত 
কিমক ােলর িব য় বা বহােরর 

মািসক/ মািসক িতেবদন। 
(৭) িনরী ণ িফ। 
 
 
 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আ বদন অপশন বহার 
কের রিজে শন ত িনজ  
পাটাল।

িনরী ন িফ: িনরী ণ 
িফ বাবদ ৫০০ টাকার 

জাির চালােনর 
লকিপ। 

পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
২৬৮১। 

 
 

অনলাইন আেবদেনর 
ে  ডিবট/ে িডট 

কাড, িবকাশ, রেকট ও 
সানালী াংেকর 

অনলাইন একাউ  থেক 
সরাসির চালান িফ 
পিরেশাধ করা যােব। 
এছাড়াও আেবদেনর 
সময় কাউ ার অপশন 
িসেল  কের চালান কিপ 
ি  কের াংেকও িফ 
পিরেশাধ করা যােব। 

(১) যথাযথ আেবদন 
াি র ৭ কায 

িদবেসর মে  
পে ািলয়াম  

লনীয় তরল 
পদাথ আমদািনর 
ছাড়প  দান। 
(২) কান 
আমদািনকারক 

লনীয় তরল 
পদাথ ম েদর জ  
‘ঞ’ বা ‘ঠ’ ফরম 
লাইেস  হণ 

তীত আমদািনর 
জ  আেবদন করেল 
ছাড়প  দান না 
করার কারণ আেবদন 

াি র ৫ কায 
িদবেসর মে  
আমদািনকারকেক 
অবিহতকরণ। 

১। ১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা জলা িতত অ া  সকল জলা) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা জলা) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 

১৪ ফরম-ঠ 
(১) ১ম ণীর পে ািলয়াম 
আমদািন এবং াপনায় 
(Installation) 
পে ািলয়াম ম েদর 

লাইেস  ম র। 

কান াপনায় -গভ  বা -উপেরা  
াে র অব ান ও লআউট নকশা (৫ 

কিপ), রণ ত ফরম ‘ঘ’, জাতীয় 
পিরচয়প , পাসেপাট আ িতর সত ািয়ত 
ছিব (৩ কিপ), সংি  জলা শাসক 
ক ক দ  অনাপি প , জিমর 
মািলকানার পে  কাগজপ , লাইেস  
িফ ( িত হাজার িলটার ৫০ টাকা হাের) 
সহ আেবদনপ  দািখল। দািখল ত 
কাগজপ যথাযথ পাওয়া গেল নকশা 
অ েমাদন বক িনমাণ স তার 

(১) িনজ  ােড আেবদন প । 
(২) ািধকারীর পাসেপাট আ িতর 
সত ািয়ত ছিব ৩ কিপ। 
(৩) স ক ভােব ও া িরত রণ 
ফরম ‘িড’ এবং জাতীয় পিরচয়প / 
নাগিরক  সনদপ । 
 (৪) সংি  জলা শাসক ক ক 

দ  অনাপি প  ও তৎ া িরত 
নকশা। 
(৫) জিমর মািলকানা দিলেলর 
সত ািয়ত কিপ/ ইজারা পে র 

লাইেস  িফ :  থম 
২,৫০,০০০ িলটার পয  

িত হাজার িলটার বা 
তার অংশিবেশেষর জ  
৫০ টাকা হাের েযাজ  
িফ, তেব সেবা  ৭০০০ 
টাকা। ২,৫০,০০০ 
িলটােরর উে  হেল থম 
২,৫০,০০০ িলটােরর 
জ  ৭০০০ টাকা এবং 
পরবত  িত ১০,০০০ 

আেবদন াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন এবং 
িনমাণ স তার 

িতেবদন াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
িতেবদন চেয় প  রণ। অ েমািদত 

নকশা সাের াপনার িনমাণ স তার 
িতেবদন াি র পর াপনা 

পিরদশন বক লাইেস  ম র করা হয়।     

সত ািয়ত। 
(৬) কান াপনায় -গভ  বা -
উপেরা  া  এবং/বা ম দাগােরর 
সাইট ও ল-আউট নকশা (৬ কিপ)।  
(৭) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

িলটােরর জ  ২০০ টাকা 
হাের সেবা  ২৫,০০০ 
টাকা িহসােব েযাজ  
টাকার চালােনর ল 
কিপ।  
ভ াট িফ: লাইেস  িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১ 

২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস। 
 

৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
 

১৫ িবেশষ ফরম 
১ম ণীর পে ািলয়াম 
আমদািন এবং জলযােন 
িনিদ  ােন পে ািলয়াম 
ম েদর লাইেস  ম র। 

ািবত জলযােনর অব ােনর সাইট ও 
উহার িনমাণ নকশা (৫ কিপ), 
িবআইডিব-উ এ এর অনাপি প  ও 
তৎ া িরত নকশা, জাতীয় পিরচয়প , 

রণ ত ফরম ‘ঘ’, সত ািয়ত ছিব, 
নৗপিরবহন দ র দ  িনব নপ , 

লাইেস  িফসহ আেবদনপ  াি র পর 
যথাযথ পিরলি ত হেল নকশা অ েমাদন 
ও িনমাণ স তার িতেবদন চেয় প  

রণ। অ েমািদত নকশা অ সাের িনমাণ 
স তার িতেবদন াি র পর 
পিরদশন বক লাইেস  ম র করা হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদন প । 
(২) ািধকারীর পাসেপাট আ িতর 
সত ািয়ত ছিব-৩ কিপ। 
(৩) িবআইডি উ এ এর 
অনাপি প  ও তৎ া িরত িরং 
নকশা। 
(৪) স কভােব  রণ ও 

া িরত ফরম ‘িড’ এবং জাতীয় 
পিরচয়প / নাগিরক  সনদপ । 
 (৫) নৗপিরবহন দ র ক ক দ  
িনব নপে র সত ািয়ত কিপ। 
(৬) ািবত জলযােনর অব ােনর 
সাইট  ও উহার িনমাণ নকশা (৬ 
কিপ)। 
(৭) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

লাইেস  িফ: থম 
২,৫০,০০০ িলটােরর 
জ  ৭০০০ টাকা এবং 
পরবত  ১০,০০০ 
িলটােরর জ  ২০০ টাকা 
হাের সেবা  ২৫,০০০ 
টাকা িহসােব েযাজ  
টাকার চালােনর ল 
কিপ। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 

আেবদনপ সহ 
নকশা াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন এবং 
িনমাণ স তার 

িতেবদন াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
াি  ান সংি  অিফস ও 

ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

চালান জমা িহসােবর 
কাড): ১-৪২৩২-০০০০-

১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
 
 

১৬ ফরম-ড 
 
নদী পেথ জলযােন ( া াের) 
পে ািলয়াম পিরবহেণর 

লাইেস  ম র। 

ািবত জলযােনর ( া ার) িনমাণ 
নকশা, জাতীয় পিরচয়প , রণ ত ফরম 
‘ঘ’, সত ািয়ত ছিব, নৗপিরবহন দ র 

দ  িনব নপ , লাইেস  িফসহ 
আেবদনপ  াি র পর যথাযথ 
পিরলি ত হেল নকশা অ েমাদন ও 
িনমাণ স তার িতেবদন চেয় প  

রণ। িনমাণ স তার িতেবদন 
াি র পর া ার  পিরদশন বক 

লাইেস  ম র করা হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদন প । 
(২) ািধকারীর পাসেপাট আ িতর 
সত ািয়ত ছিব- ৩ কিপ।  
 (৩) িবআইডি উ এ এর 
অনাপি প  ও তৎ া িরত নকশা 
। 
(৪) স কভােব রণ ও া িরত 
ফরম িড ও জাতীয় 
পিরচয়প /নাগিরকে র সনদ প । 
 (৫) নৗপিরবহন দ র ক ক দ  
িনব ন পে র সত ািয়ত কিপ। 
(৬) ািবত জলযােনর ( া ার) 
িনমাণ নকশা -৬ কিপ। 
(৭) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

লাইেস  িফ: ১ম িত 
৪০০ টেনর জ  ১,৫০০ 
টাকা এবং পরবত  িত 
টন বা উহার অংশ 
িবেশেষর জ  ১৫০ 
টাকা হাের  েযাজ  
টাকার চালােনর ল 
কিপ। 
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১ 

আেবদন াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন এবং 
িনমাণ স তার 

িতেবদন াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
 

১৭ ফরম-ঢ 
সড়ক পেথ া াের 
পে ািলয়াম পিরবহেণর 

লাইেস  ম র। 

ািবত া লির িনমাণ নকশা (৫ 
কিপ), িবআর এ দ  িনব নপ  ও 
রাড পারিমট, িবএস আই দ  

ক ািলে শন সা িফেকট, সত ািয়ত ছিব, 

(১) িনজ  ােড আেবদন প । 
(২) ািধকারীর পাসেপাট আ িতর 
সত ািয়ত ৩ কিপ ছিব এবং জাতীয় 
পিরচয়প / নাগিরকে র সনদপ । 

লাইেস  িফ : ১ম ৫০০০ 
িলটােরর জ  ৬০০ টাকা 
এবং পরবত  ১০০০ 
িলটার বা উহার অংশ 

আেবদন াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 

সদর দ র, ঢাকা: 
১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
জাতীয় পিরচয়প , লাইেস  িফসহ 
আেবদনপ  াি র পর যথাযথ 
পিরলি ত হেল নকশা অ েমাদন ও 
িনমাণ স তার িতেবদন চেয় প  

রণ। িনমাণ স তার িতেবদন 
রেণর সময় খািল অব ায় অেয়ল 
া লির  সংি  অিফস া েণ 

পিরদশেনর িনিমে  হািজর করার জ  
া াড লটার দান এবং পরবত েত 

া লির  পিরদশন বক লাইেস  
ম র করা হয়। 

(৩) িবআর এ দ  িনব নপ  ও 
রাড পারিমেটর সত ািয়ত কিপ। 

(৪) িবএস আই দ  ক ািলে শন 
সা িফেকেটর সত ািয়ত কিপ। 
(৫) ািবত া লরীর িনমাণ 
নকশা -৫ কিপ। 
 (৬) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

িবেশেষর জ  ৮০ টাকা 
হাের েযাজ  টাকার 
চালােনর ল কিপ। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

চ াম িবভাগ: ১-
১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

 

রাজশাহী িবভাগ: ১-
১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

 

লনা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০০১-০৩১১ 

িসেলট িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১৮-০৩১১ 

 
 

অ েমাদন এবং 
াংকলির  খািল 

অব ায় সংি  
অিফস া েণ 
পিরদশেনর জ  
হািজর করার সময় 
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
লাইেস  ম র। 

রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
চ াম িবভাগ: 
এস.এম.সাখাওয়াত হােসন 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
টিলেফান: +৮৮০১৭১৭৩৫২৭০৯ 

ই- মইল: tusharek05@gmail.com 
লনা িবভাগ: 

িরফাত-ই-আশরাফ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০১৫২১১১১৪৬৫ 

ই- মইল: rifatashraf777@gmail.com 

রাজশাহী িবভাগ: 
ফিরদ উ ীন আহেমদ 
িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৫৮৮৮০১৪৮৫ 

ই- মইল: faridahmed966@gmail.com 
িসেলট িবভাগ: 
মাঃ মাজািহ ল ইসলাম 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৯৯৬৬৩৪৫৮০ 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
ই- মইল: mnsm.pbl@gmail.com 
বিরশাল িবভাগ:  
মাঃ আিলম উি ন 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০৪৩১৭২১২৪ 

ই- মইল: mr.alim75@gmail.com 
১৮ পে ািলয়াম িরফাইনারী/ ব 

ি ং/ ব িরসাইি ং া  
এর অ েমাদন দান  

 
(িবিধ ১৩২ ) 

১। পে ািলয়াম িরফাইনারীর ে : 
কলাম-৪ এ বিণত আেবদনপ  এবং 
কাগজপ ািদ াি র পর িনরী ণ করা 
হয়। িনরী েণ যথাযথ পিরলি ত হেল 
নকশা অ েমাদন করা হয় । অ েমািদত 
নকশা অ সাের িনমাণ স করেণর 

িতেবদন াি র পর ািবত া ণ 
পিরদশন বক লাইেস  দান করা হয়। 
২। ব ি ং া  এবং ব ত 

ি েক ং ওেয়ল িরসাইি ং া  
অ েমাদেনর জ : ব ি ং া  

াপেনর নীিতমালা, ২০১৮ এবং ব ত 
ি েক ং ওেয়ল ির-িরফাইন সং া  

নীিতমালা, ২০০৯ অ সাের কলাম-৪ এ 
বিণত আেবদনপ , কাগজপ ও নকশা 
িনরী েন যাথাযথ পিরলি ত হেল নকশা 
অ েমাদন করা হয়। পরবত েত নীিতমালা 
অ সাের ালািন ও খিনজ স দ 
িবভােগর অ েমাদন াি  সােপে  িনমাণ 
স তার িতেবদন দািখল করা হেল 
পিরদশন কের অ েমাদন দান করা হয়। 

(১) ধান িবে ারক পিরদশক 
বরাবর িনজ  ােড আেবদনপ । 
(২) সরকার অ েমািদত িশ -
কারখানা   হেল িবিনেয়াগ বােডর 
িনব নপ  । বসরকারী িত ান 

ে  সংি  জলা শাসক দ  
অনাপি প  ( ত র া র ত 
নকশা);  
 
(৩) িনমাণ  কৗশল, াে র েসস 

া-ডায়া াম এবং উহার ািবত 
অব ােনর চ া  ১০০ িমটার 
র সীমার মে   তকম/ 

ভবন, াপনাসহ সাইট ও ল-আউট 
নকশা ০৫ কিপ (সাইট নকশা 
১:৫০০ েল এবং ল-আউট ১: 
১০০) এবং দ  লাকবল এর 
তািলকা বা াবেরটরীেত ব ত 
য পািতর তািলকা, বইজওেয়ল ও 
এিড ভ  এর উৎস ও া া ড 
( েযাজ  ে ), অি  িনবাপন/ 
ঘটনা এড়ােনার জ  াে  
হীত  পিরক নার িচ । 

(৪) েসস াে র ণা  
কায নালীসহ মিশনারীেজর 
িব ািরত ত ািদ দািখল; 
(৫)  লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd  

অ েমাদন িফ: ১০,০০০ 
টাকার চালােনর ল 
কিপ। 
 
ভ াট িফ: অ েমাদন িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
২৬৮১। 

 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১ 

 

আেবদনপ সহ 
নকশা াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন এবং 
িনমাণ স করেণর 

িতেবদন াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  দান। 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস। 
 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
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াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫ 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৯ ফরম-ঘ 

 
াসাধাের াস (এলিপিজ 
তীত) ম েদর লাইেস  

ম র। 

যথাযথভােব রণ ত আেবদন ফরম ‘ঘ’, 
লাইেস  িফ, াসাধােরর অব ান ও 
িনমাণ নকশা দািখল করা হেল ২১ 
কাযিদবেসর মে  নকশা অ েমাদন এবং 
অ েমািদত নকশা অ যায়ী িনমাণ 
স তার িতেবদন াি র পর 
পিরদশন কের লাইেস  ম র করা হয়। 

(1) ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের িনজ  ােড 
আেবদনপ ; 
(2) ািধকারীর সত ািয়ত 
ছিব; 
(3) যথাযথভােব রণ ও 

া িরত ফরম ‘খ’ 
(৪)  িবিধ ৩৫ (৩) অ সাের 

াস ম েদর ািবত া েণর 
পিরসীমার বািহের ১০০ িমটার 
জায়গার পািরপাি ক িচ সহ উ  

া েণর এবং াসাধােরর 
অব ােনর রিখক িচ  এবং িবিধ 
২০-২২ ও ৩১ অ সাের উ  

া ণ ও াসাধােরর অব ান ও 
িনমাণ পিরক নার নকশা (সাইট 
ও ল-আউট) : ৫  কিপ;৭৪  
 
 

(৫) লাইেস  িফ । 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট।  
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

লাইেস  িফ: 
অ ধ ১০,০০০ িলটার 
জলধারণ মতার 

াসাধােরর জ  
৪,০০০/- টাকা, ১০,০০১ 
িলটার হেত ৪০,০০০ 
িলটার পয  জলধারণ 

মতাস  াসাধােরর 
জ  ৬,০০০/- টাকা এবং 
৪০,০০০ িলটােরর উে  
জলধারণ মতাস  

াসাধােরর জ  
৮,০০০/- টাকা। 

 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১ 
 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র তািরখ হেত 
৩০ কাযিদবেসর 
মে  পিরদশেন 
যথাযথ পিরলি ত 
হেল লাইেস  ম র। 
 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস। 
 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
 
 
 

২০ ফরম-গ 
 
পিরবহণ যােন াস ণ 
(এলিপিজ ািতত অ া  

যথাযথভােব রণ ত আেবদন ফরম 
‘ক’, াসাধার ও পিরবহন যােনর নকশা 
এবং লাইেস  িফ দািখল করা হেল 
নকশা অ েমাদন এবং নকশা 

(১) িনজ  ােড আেবদনপ ; 
(২) ািধকারীর সত ািয়ত ছিব; 
(৩) িবআর এ দ  িনব নপ  ও 
রাড পারিমেটর সত ািয়ত কিপ; 

লাইেস  িফ :  
অ ধ ১০,০০০ িলটার 
জলধারণ মতার 

াসাধােরর জ  

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
াস) আধার পিরবহেণর 

লাইেস  ম র। 
অ েমাদেনর পর িনমাণ স তার 

াি র পর পিরদশন বক লাইেস  ম র 
করা হয়। 

(৪) িবিধ ৩৫(ক) অ সাের 
যথাযথভােব রণ ও া িরত ফরম 
‘ক’; 
(৫) িবিধ ৩৫(খ) অ সাের াস ণ 
আধার পিরবহেণর লাইেসে র জ  
উ  আধার এবং সংিশ  পিরবহণ 
যােনর রিখক িচ  (ে চ) এবং 
উভেয়র িব ািরত িববরণ 
উে খ বক নকশা (সাইট ও ল-
আউট) : ৬ কিপ; 
(৬) লাইেস  িফ।  
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম এর 

াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

২,০০০/- টাকা, ১০,০০১ 
িলটার হেত ৪০,০০০ 
িলটার পয  জলধারণ 

মতাস  াসাধােরর 
জ  ৪,০০০/- টাকা এবং 
৪০,০০০ িলটােরর উে  
জলধারণ মতাস  

াসাধােরর জ  
৬,০০০/- টাকা। 

 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১ 

অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 

টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 
ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
 

২১ াসাধার আমদািনর পারিমট ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ 
বরাবর আেবদন, াফরমা ইনভেয়স, 

াসাধােরর ট  সা িফেকট, পারিমট 
িফ, াসাধাের াস ম েদর লাইেসে র/ 
নকশা অ েমাদেনর কিপ দািখল করা 
হেল ছাড়প  দান করা হয়। 
ছাড়পে র কিপ, ইনভেয়স, িবল অব 
লিডং, ািকং িল , াসাধােরর ট  

সা িফেকটসহ আেবদন করা হেল 
াসাধার আমদািনর পারিমট দান করা 

হয়। 

(১) ধান িবে ারক পিরদশক 
বরাবের িনজ  ােড 
আেবদনপ ; 
(২) াসাধােরর ট  সা িফেকট। 
(৩) াসাধাের াস ম েদর 
লাইেসে র কিপ/ নকশা অ েমাদন। 
(৪) পারিমট িফ। 
 
 
 
 

পারিমট িফ: ৪০০০ 
টাকা। 
ভ াট িফ: পারিমট িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: 
বাংলােদশ াংক/ 
সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী 
চালান জমা িহসােবর 

কাড): ১-৪২৩২-০০০০-

আেবদন ফরম, িফ ও 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  াি র পর 
৭ কাযিদবস। 

 

সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
 



D:\Backup Oct 2021\Main Drive E\07\Citizen Charter for Website\7(129)-Unicode Citizen Charter-15-12-2022.doc 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 

 
 
 
 
 
 
 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আেবদন অপশন বহার 
কের রিজে শন ত িনজ  
পাটাল। 

১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

 
অনলাইন আেবদেনর 

ে  ডিবট/ে িডট 
কাড, িবকাশ, রেকট ও 
সানালী াংেকর 

অনলাইন একাউ  থেক 
সরাসির চালান িফ 
পিরেশাধ করা যােব। 
এছাড়াও আেবদেনর 
সময় কাউ ার অপশন 
িসেল  কের চালান কিপ 
ি  কের াংেকও িফ 
পিরেশাধ করা যােব। 

 
এলিপিজ িবিধমালা, ২০০৪ 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২২ ফরম-গ 

 
এলিপ াস আমদািনর 
লাইেস  

যথাযথভােব রণ ত আেবদন ফরম ‘খ’, 
াফরমা ইনভেয়স, এলিপ ােসর 
িসিফেকশন এলিপিজ ম েদর 

লাইেস , লাইেস  িফ দািখল করা হেল 
লাইেস  ম র করা হয়। 

(১) ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের িনজ  ােড 
আেবদনপ । 
(২) যথাযথভােব রণ ও 

া িরত ফরম ‘খ’ 
(৩) ইনভেয়স, িবল অব লিডং 
এর কিপ। 
(৪) এলিপ ােসর 

িসিফেকশন  
(৫) এলিপিজ ম েদর লাইেস । 
(৬) লাইেস  িফ 

লাইেস  িফঃ ২০০০ টাকা। 
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

আেবদন ফরম, িফ ও 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  াি র পর 
৭ কাযিদবস। 

 
 
 
 
 
 
 
 

সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
দরখা  ফরম এর াি  ান 
সংি  অিফস ও ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

 
 

২৩ ফরম-চ 
 
এলিপিজ াস ণ িসিল ার 
অিধকাের রাখার লাইেস  
ম র। 

যথাযথ আেবদন ফরম ‘ঘ’, লাইেস  িফ 
এবং ম দাগােরর পািরপাি ক িচ  

দিশত সাইট ও লআউট নকশা দািখল 
করা হেল থমত নকশা অ েমাদন এবং 
নকশা অ যায়ী িনমাণ স তার 

িতেবদন দািখল করা হেল পিরদশন 
( েযাজ  ে ) কের লাইেস  ম র 
করা হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদন প ; 
(২) ািধকারীর ৩ কিপ 
পাসেপাট আ িতর সত ািয়ত 
ছিব; 
(৩)  ড লাইেস , জাতীয় 
পিরচয়প / নাগিরকে র 
সনদপ ; 
(৪)   স কভােব রণ ও 

া িরত ‘ঘ’ ফরম 
(৫) মািলকানা দিলেলর 
সত ািয়ত কিপ/েদাকান ভাড়ার 
সত ািয়ত কিপ; 
 (৬) ম দাগােরর নকশা (সাইট 
ও ল-আউট) : ৫ কিপ; 

 (৭) লাইেস  িফ।  
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

লাইেস  িফ:  
থম ৫০০ কিজর জ  

১,০০০ টাকা এবং অিতির  
িত ৫০০ কিজ বা উহার 

অংশ িবেশেষর জ  ৫০০ 
টাকা সােপে  এক  
লাইেসে র সেবা  ১০,০০০ 
টাকার চালােনর ল কিপ 
(িবঃ ঃ ামািণক অ িলিপর 
জ  ল লাইেস  িফ এর 
২০% িফ দান কিরেত 
হইেব)। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

চ াম িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১ 

 

রাজশাহী িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১ 

 

লনা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০০১-০৩১১ 

 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 
 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস। 
 

সদর দ র, ঢাকা: 
১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
চ াম িবভাগ: 
এস.এম.সাখাওয়াত হােসন 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
টিলেফান: +৮৮০১৭১৭৩৫২৭০৯ 

ই- মইল: tusharek05@gmail.com 
লনা িবভাগ: 

িরফাত-ই-আশরাফ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০১৫২১১১১৪৬৫ 

ই- মইল: rifatashraf777@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
িসেলট িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১৮-০৩১১ 
 

রাজশাহী িবভাগ: 
ফিরদ উ ীন আহেমদ 
িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৫৮৮৮০১৪৮৫ 

ই- মইল: faridahmed966@gmail.com 
িসেলট িবভাগ: 
মাঃ মাজািহ ল ইসলাম 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৯৯৬৬৩৪৫৮০ 

ই- মইল: mnsm.pbl@gmail.com 
বিরশাল িবভাগ:  
মাঃ আিলম উি ন 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০৪৩১৭২১২৪ 

ই- মইল: mr.alim75@gmail.com 
২৪ িসিল ােরর ভা ভ আমদািনর 

অ মিত 
যথাযথভােব রণ ত আেবদন ফরম ‘খ’, 
এলিপিজ িবিধমালা িবিধ ৫৩(২) ও 
তফিসল-৩ অ সাের ভাে ভর ট  
িরেপাট ও িফ দািখল করা হেল ভা ভ 
আমদািনর অ মিত দান করা হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদনপ । 
(২)যথাযথভােব রণ ও 

া িরত ফরম ‘খ’। 
(৩) ইনভেয়স এর কিপ। 
(৪) িবল অব লিডং এর কিপ। 
(৫) িনরেপ  পিরদশনকারী 
ক ক ভাে ভর ট  িরেপাট। 
(৬) ভা ভ আমদািনর জ  

েয়াজনীয় িফ। 
দরখা  ফরম এর াি  ান 
সংি  অিফস ও ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

থম ১০০  ভাে ভর জ  
৩০০ টাকা এবং পরবত  িত 
১০০  বা তার 
অংশিবেশেষর জ  ১০০ 
টাকা হাের েযাজ  িফ। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

আেবদন ফরম, িফ ও 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  াি র  
পর ৭ কাযিদবস। 

 

সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

২৫ ফরম-ঙ 
 
(১) াসাধাের এলিপিজ ম দ 
এবং িসিল াের াস ভিতর 

যথাযথভােব রণ ত আেবদন ফরম ‘ঘ’, 
লাইেস  িফ, াসাধােরর অব ান ও 
িনমাণ নকশা দািখল করা হেল ২১ 
কাযিদবেসর মে  নকশা অ েমাদন এবং 

(১) িনজ  ােড 
আেবদনপ । 
(২) যথাযথভােব রণ ও 

া িরত ফরম ‘ঘ’ 

লাইেস  িফঃ 
(ক) াপনায় ম েদর ে   
অ ধ ১০,০০০ িলটােরর জ  
২,০০০ টাকা, ১০,০০০ 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) ( লনা, বিরশাল িবভাগ) 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
লাইেস  ম র (এলিপিজ 
বটিলং া )। 

অ েমািদত নকশা অ যায়ী িনমাণ 
স তার িতেবদন দািখল করা হেল 
পিরদশন কের লাইেস  ম র করা হয়। 

(৩)   এলিপিজ বটিলং াে র 
ে  শাসিনক ম নালয় 

( ালািন ও খিনজ ম নালয় 
িবভাগ এর অ মিতপ ) 
(৪)  ািবত িমর মািলকানা 
দিলেলর সত ািয়ত কিপ এবং 
জাতীয় পিরচয়প /নাগিরকে র 
সনদপ । 
(৫)    জলা শাসেকর 
অনাপি প । 
(৬)     ফায়ার সািভস 
ক পে র লাইেস । 
(৭)   িবিধ ১১১ অ সাের 

াস ম েদর াসাধার এবং 
িফিলং সেডর া েণর 
পিরসীমার বািহের ১০০ িমটার 
জায়গার পািরপাি ক িচ সহ 

াসাধােরর রিখক িচ  এবং 
িবিধ ৭৫-৮৩ অ সাের াসাধার 
ও িফিলং সেডর অব ান ও 
িনমাণ পিরক না িচ  (৬ 
কিপ)। 
(৮) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

িলটােরর উে  িক  অ  
৪০,০০০ িলটােরর জ  
৩০০০ টাকা এবং ৪০,০০০ 
িলটােরর উে  ৪,০০০ টাকার 
চালােনর ল কিপ।  
(খ)   াপনার ম দ এবং 
মাটরযােনর সােথ সং  

িসিল াের অথবা 
হস াম রেযা  িসিল াের 
এলিপিজ ভিতঃ উপেরর ৮(১) 
অ ে েদর িবপরীেত (ক), 
(খ) ও (গ) দফায় উি িখত 
িফ এর অিতির  যথা েম 
৩০০০ টাকা, ৪০০০ টাকা  ও 
৬০০০ টাকা। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 

স তার িতেবদন 
াি র তািরখ হেত 
৪৫ কাযিদবেসর 
মে  পিরদশেন 

যথাযথ পিরলি ত 
হেল লাইেস  ম র। 

টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 
ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) (রাজশাহী 
িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
(রং র, িসেলট িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) (চ াম িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
 
 
 
 

২৬ ফরম-ঙ 
(২) াসাধাের এলিপিজ 
ম দ এবং মাটরযােনর সােথ 

 িসিল াের ালািন 
িহেসেব এলিপিজ ভিতর 
লাইেস  (অেটা াস 
ির েয়িলং শন) 

যথাযথভােব রণ ত আেবদন ফরম ‘ঘ’, 
লাইেস  িফ, াসাধােরর অব ান ও 
িনমাণ নকশা দািখল করা হেল ২১ 
কাযিদবেসর মে  নকশা অ েমাদন এবং 
অ েমািদত নকশা অ যায়ী িনমাণ 
স তার িতেবদন দািখল করা হেল 
পিরদশন কের লাইেস  ম র করা হয়। 

(১) িনজ  ােড 
আেবদনপ । 
(২) যথাযথভােব রণ ও 

া িরত ফরম ‘ঘ’ 
(৩) পাসেপাট আ িতর ২ কিপ 
ছিব, 
(৪) সবেশষ কর বছেরর আয়কর 
সনেদর কিপ, 

লাইেস  িফঃ 
(ক) াপনায় ম েদর ে   
অ ধ ১০,০০০ িলটােরর জ  
২,০০০ টাকা, ১০,০০০ 
িলটােরর উে  িক  অ  
৪০,০০০ িলটােরর জ  
৩০০০ টাকা এবং ৪০,০০০ 
িলটােরর উে  ৪,০০০ টাকার 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র তািরখ হেত 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) ( লনা, বিরশাল িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(৫) ড লাইেস /জেয়  ক 
কা ািনর িনব নপ , 

(৬) পিরেবশ অিধদ েরর 
ছাড়প , 
(৭) পে াল পা  া েণ 
অেটা- াস াপেনর ে  তল 
িবপণন কা ািনর অনাপি প , 
(৮) অেটা াস শন কে র 
বা বায়ন কম-পিরক না; 
(৯) েবশ পেথর জ  সড়ক ও 
মহাসড়ক অিধদ েরর 
অ েমাদন; 
(১০) সরকার  অ েমাদন া  

াংক/আিথক িত ান হেত 
Financial Commitment 
letter for Investment. 
(১১) ািবত িমর মািলকানা 
দিলেলর সত ািয়ত কিপ এবং 
জাতীয় পিরচয়প /নাগিরকে র 
সনদপ । 
(১২)    জলা শাসেকর 
অনাপি প । 
(১৩)   িবিধ ১১১ অ সাের 

াস ম েদর াসাধার এবং 
িফিলং সেডর া েণর 
পিরসীমার বািহের ১০০ িমটার 
জায়গার পািরপাি ক িচ সহ 

াসাধােরর রিখক িচ  এবং 
িবিধ ৭৫-৮৩ অ সাের াসাধার 
ও িফিলং সেডর অব ান ও 
িনমাণ পিরক না িচ  (৬ 
কিপ)। 
(১৪) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 

চালােনর ল কিপ।  
(খ)   াপনার ম দ এবং 
মাটরযােনর সােথ সং  

িসিল াের অথবা 
হ া রেযা  িসিল াের 
এলিপিজ ভিতঃ উপেরর ৮(১) 
অ ে েদর িবপরীেত (ক), 
(খ) ও (গ) দফায় উি িখত 
িফ এর অিতির  যথা েম 
৩০০০ টাকা, ৪০০০ টাকা  ও 
৬০০০ টাকা। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

৪৫ কাযিদবেসর 
মে  পিরদশেন 
যথাযথ পিরলি ত 
হেল লাইেস  ম র। 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস। 
 

(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) (রাজশাহী 
িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
(রং র, িসেলট িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) (চ াম িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

২৭ ফরম-জ 
 
পিরবহণ যােন এলিপিজ ণ 
আধার পিরবহেণর লাইেস  
ম র। 

যথাযথভােব রণ ত আেবদন ফরম ‘খ’, 
াসাধার ও পিরবহন যােনর নকশা এবং 

লাইেস  িফ দািখল করা হেল নকশা 
অ েমাদন এবং নকশা অ েমাদেনর পর 
িনমাণ স তার াি র পর 
পিরদশন বক লাইেস  ম র করা হয়। 

(১) িনজ  ােড 
আেবদন প । 
(২) ািধকারীর 
সত ািয়ত ছিব। 

াসাধার পিরবহন যােনর 
নকশা (৬ কিপ)।  
(৩) যথাযথভােব রণ ও 
া িরত ফরম-খ। 

(৪) িবআর এ এর 
িনব ন প  ও ট পারিমেটর 
সত ািয়ত কিপ। 
 (৫) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

লাইেস  িফ : (অ  
১০,০০০ িলটােরর জ  
১,০০০ টাকা, ১০,০০০ 
িলটােরর উে  িক  অ ধ 
৪০,০০০ িলটােরর জ  
২,০০০ টাকা এবং ৪০,০০০ 
িলটােরর উে  ৩,০০০ টাকা 
িহসােব েযাজ  টাকার 
চালােনর ল কিপ)। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 

২৮ ফরম-ঞ 
 
র েলেটড প িতেত 

এলিপিজ ম দ ও বহােরর 
লাইেস  

যথাযথভােব রণ ত আেবদন ফরম 
‘ঝ’, এলিপিজ িবিধমালা, ২০০৪ 
(সংেশািধত ২০১৬) এর িবিধ ১৩৪-১৪৭ 
অ সরণ কের র েলেটড প িতেত 

ািপত  াংক বা  িসিল ার এর 
ম দ ােনর ল-আউট ও পািরপাি ক 
িচ  উে খ কের সাইট নকশা দািখেলর 
পর নকশা অ েমাদন করা হয়। এবং 
নকশা অ েমাদেনর পর িনমাণ স তার 

াি র পর পিরদশন বক লাইেস  ম র 
করা হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদন প ; 
(২) ািধকারীর ৩ কিপ 
পাসেপাট আ িতর সত ািয়ত 
ছিব; 
 (৩)  ড লাইেস , জাতীয় 
পিরচয়প / নাগিরকে র 
সনদপ ; 
 (৪) মািলকানা দিলেলর 
সত ািয়ত কিপ/ম দাগার 
ভাড়ার সত ািয়ত কিপ; 
(৫)   স কভােব রণ ও 

া িরত ‘ঘ’ ফরম । 

লাইেস  িফ:  
থম ৫০০ কিজর জ  

১,০০০ টাকা এবং অিতির  
িত ৫০০ কিজ বা উহার 

অংশ িবেশেষর জ  ৫০০ 
টাকা সােপে  এক  
লাইেসে র সেবা  ১০,০০০ 
টাকার চালােনর ল কিপ 
(িবঃ ঃ ামািণক অ িলিপর 
জ  ল লাইেস  িফ এর 
২০% িফ দান কিরেত 
হইেব)। 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 

সদর দ র, ঢাকা: 
১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ )  
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(৬) কের িসিল ার 
ম দাগাের ম দ বা 
র েলেটড প িতেত াংেক 

এলিপিজ ম দ ােনর নকশা 
(সাইট ও ল-আউট) : ৫ কিপ; 

 (৭) লাইেস  িফ।  
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস। 
 

সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
 

 
 
 

াস িসিল ার িবিধমালা, ১৯৯১ 
িমক 

ন র 
সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 

াি ান 
সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২৯ ফরম-ঘ 

(১) াস িসিল ার (খািল বা 
াস ণ) আমদািনর জ  

ঋণপ  খালার অ মিত বা 
াক অ মিত। 

াস িসিল ার ম েদর লাইেস , ধান 
িবে ারক পিরদশক ক ক অ েমািদত 

া াড  িসিফেকশন অ সাের 
আমদািনত  িসিল ােরর ত  স িলত 
ফরম ‘খ’ দািখল করা হেল িসিল ার 
আমদািনর ঋণপ  খালার অ মিত দান 
করা হয়। 
 
 
 
 
 
 
 
 

(১) িনজ  ােড আেবদন প ; 
(২)   স কভােব রণ ও 

া িরত ‘খ’ ফরম । 
(৩) াফরমা ইনভেয়স এর 
কিপ। 

 (৪) লাইেস  িফ।  
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
 
 
 
 

লাইেস  িফ: 
থম ১০০  িসিল ার টাকা 

৬০০ পরবত  িত ১০০  বা 
তার অংশিবেশেষর জ  
৩০০ টাকা হাের 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

যথাযথ আেবদন 
ফরম, লাইেস  িফ, 

াফরমা ইনভেয়স, 
ইত ািদ াি র ৭ 
কাযিদবেসর মে  
লাইেস  ম র। 
 

হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 
 
 
 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 

 
 
 
 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আেবদন অপশন 

বহার কের রিজে শন ত 
িনজ  পাটাল। 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১ 
 

অনলাইন আেবদেনর ে  
ডিবট/ে িডট কাড, িবকাশ, 

রেকট ও সানালী াংেকর 
অনলাইন একাউ  থেক 
সরাসির চালান িফ পিরেশাধ 
করা যােব। এছাড়াও 
আেবদেনর সময় কাউ ার 
অপশন িসেল  কের চালান 
কিপ ি  কের াংেকও িফ 
পিরেশাধ করা যােব। 

৩০ (২) াস িসিল ার (খািল বা 
াস ণ) আমদািনর লাইেস  

ম র। 

াস িসিল ার ম েদর লাইেস  থাকা 
সােপে  যথাযথ আেবদন ফরম ‘খ’, 
লাইেস  িফ, ইনভেয়স, িবল অব লিডং, 
িনরেপ  পিরদশনকারী ক ক দ  ট  
সা িফেকট, সা িফেকট অব অিরিজন, 
ওেয়িবল, ািকং িল  ইত ািদ দািখল 
করা হেল াস িসিল ার আমদািনর 
লাইেস  ম র করা হয়।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(১) িনজ  ােড আেবদন প ; 
(2) আেবদন ফরম ‘খ’ 
(৩) ইনভেয়স, িবল অব লিডং, 

ািকং িল , সা িফেকট অব 
অরিজন এবং আ জািতকভােব 
ি ত িনরেপ  পিরদশনকারী 
ক ক দ  ট  সা িফেকট । 
(৪) িসিল ার আমদািনর 
লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

 
 

 
 
 
 
 

াক অ মিত হেণর, ঋণপ  
খালার সময় লাইেস  িফ 
দান না করা হেল। 

লাইেস  িফ: 
থম ১০০  িসিল ার টাকা 

৬০০ পরবত  িত ১০০  বা 
তার অংশিবেশেষর জ  
৩০০ টাকা হাের 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

 

যথাযথ আেবদন 
ফরম, লাইেস  িফ, 
ইনভেয়স, িবল অব 
লিডং, ট  

সা িফেকট, 
সা িফেকট অব 
অিরিজন, ওেয়িবল, 

ািকং িল  ইত ািদ 
াি র ৭ কায 

িদবেসর মে  
লাইেস  ম র। 

 

হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 

ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আেবদন অপশন 

বহার কের রিজে শন ত 
িনজ  পাটাল। 

অনলাইন আেবদেনর ে  
ডিবট/ে িডট কাড, িবকাশ, 

রেকট ও সানালী াংেকর 
অনলাইন একাউ  থেক 
সরাসির চালান িফ পিরেশাধ 
করা যােব। এছাড়াও 
আেবদেনর সময় কাউ ার 
অপশন িসেল  কের চালান 
কিপ ি  কের াংেকও িফ 
পিরেশাধ করা যােব। 

৩১ ফরম-ঙ 
 
এলিপিজ তীত অ া  াস 
িসিল াের ভিতর লাইেস  
ম র। 
 
 

যথাযথভােব রণ ত আেবদন ফরম ‘গ’, 
লাইেস  িফ, াসাধার ও িফিলং সেডর 
অব ান ও িনমাণ নকশা দািখল করা হেল 
২১ কাযিদবেসর মে  নকশা অ েমাদন 
এবং অ েমািদত নকশা অ যায়ী িনমাণ 
স তার িতেবদন াি র পর 
পিরদশন কের লাইেস  ম র করা হয়। 

(১) ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের িনজ  ােড 
আেবদনপ । 
(২) যথাযথভােব রণ ও 

া িরত ফরম ‘গ’ 
(৩)  ািবত িমর মািলকানা 
দিলেলর সত ািয়ত কিপ, ড 
লাইেস  এবং জাতীয় 
পিরচয়প /নাগিরকে র 
সনদপ । 
(৪) িবিনেয়াগ বােডর  
িনব নপ । 
(৫)   ফায়ার সািভস ক পে র 
লাইেস । 
(৬) াসাধার ও িফিলং 
সেডর অব ান া েণর 

পিরসীমার বািহের ১০০ িমটার 
জায়গায় পািরপাি ক িচ  

দিশত সাইট নকশা ও িনমাণ 
নকশা- ৬ কিপ। 
(৭) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

লাইেস  িফঃ ১০,০০০ টাকা। 
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

 

 
 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র তািরখ হেত 
৩০ কাযিদবেসর 
মে  পিরদশেন 
যথাযথ পিরলি ত 
হেল লাইেস  ম র। 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস। 
 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) ( লনা, বিরশাল িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) (রাজশাহী 
িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
(রং র, িসেলট িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) (চ াম িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩২ ফরম-চ 

 
এলিপিজ তীত অ া   

াস ণ িসিল ার * 
অিধকাের রাখার লাইেস  
ম র। 
 
*(অি েজন, নাইে ােজন, 
আগণ, কাবন-ডাই-অ াইড, 
এেমািনয়া, িহিলয়াম, 
হাইে ােজন, ফায়ার 
এস ং ইশার, ািরন, 
এ ািস িলন ইত ািদ) 

যথাযথ আেবদন ফরম ‘গ’, লাইেস  িফ 
এবং ম দাগােরর পািরপাি ক িচ  

দিশত সাইট ও লআউট নকশা দািখল 
করা হেল থমত নকশা অ েমাদন এবং 
নকশা অ যায়ী িনমাণ স তার 

িতেবদন দািখল করা হেল পিরদশন 
( েযাজ  ে ) কের লাইেস  ম র 
করা হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদন প ; 
(২) ািধকারীর ৩ কিপ 
পাসেপাট আ িতর সত ািয়ত 
ছিব; 
(৩) ম দাগােরর নকশা (সাইট 
ও ল-আউট) : ৫ কিপ; 
(৪)  ড লাইেস , জাতীয় 
পিরচয়প / নাগিরকে র 
সনদপ ; 
(৫) মািলকানা দিলেলর 
সত ািয়ত কিপ/েদাকান ভাড়ার 
সত ািয়ত কিপ; 
 
(৬)   স কভােব রণ ও 

া িরত ‘গ’ ফরম । 
 (৭) লাইেস  িফ।  

লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

লাইেস  িফ:  
(ক) বী ত এ িস িলন 

ােসর ে  ১০  
িসিল ােরর বিশ িক  ১০০ 

র বশী নেহ ১০০০ টাকা 
অিতির  িত ১০০ বা 
তদেপ া কম সং ক 
িসিল েরর জ  ৫০০ টাকা। 
(খ) তরলী ত পে ািলয়াম 
এবং বী ত এ ািস িলন 

াস ািতত অ  কান 
লনীয় িক  অিবষা  

ােসর জ  ১০০ 
িকেলা ােমর বশী িক  ৫০০ 
িকেলা ােমর বশী নয় ১৫০০ 
টাকা। অিতির  ৫০০ 
িকেলা াম বা উহার অংশ 
িবেশষ এর জ য ৭০০ টাকা। 
(গ) িবষা  ােসর ে  
৫  িসিল ােরর বশী িক  
১০০ র বশী নয় ১০০০ 
টাকা। অিতির  ৫০০ বা 
তদেপ া কম সং ক 
িসিল ােরর জ  ৫০০ টাকা। 
(ঘ) অিবষা  ও অ লনীয় 

ােসর ে , ২০  
িসিল েরর বশী িক  ১০০ 

র বশী নয় ১০০০ টাকা 
অিতির  িত ১০০ বা 
তদােপ া কম সং ক 
িসিল ােরর জ  ৫০০ টাকা। 
 ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 
 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১  
কাযিদবস।  
 

সদর দ র, ঢাকা: 
১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ )  
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
চ াম িবভাগ: 
এস.এম.সাখাওয়াত হােসন 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
টিলেফান: +৮৮০১৭১৭৩৫২৭০৯ 

ই- মইল: tusharek05@gmail.com 
লনা িবভাগ: 

িরফাত-ই-আশরাফ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০১৫২১১১১৪৬৫ 

ই- মইল: rifatashraf777@gmail.com 

রাজশাহী িবভাগ: 
ফিরদ উ ীন আহেমদ 
িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৫৮৮৮০১৪৮৫ 

ই- মইল: 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

চ াম িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১ 

 

রাজশাহী িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১ 

 

লনা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০০১-০৩১১ 

 

িসেলট িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১৮-০৩১১ 

faridahmed966@gmail.com 
 
 
িসেলট িবভাগ: 
মাঃ মাজািহ ল ইসলাম 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৯৯৬৬৩৪৫৮০ 

ই- মইল: mnsm.pbl@gmail.com 
বিরশাল িবভাগ:  
মাঃ আিলম উি ন 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০৪৩১৭২১২৪ 

ই- মইল: mr.alim75@gmail.com 

৩৩ নন া াড বা ব ইিতহাস 
জানা নাই এমন িসিল াের 

াস ভিতর অ মিত। 

িসিল াের াস ভিতর লাইেস  এবং 
িসিল ার পরী া ক  আেছ এমন 
কা ানী ক ক আেবদন, িসিল ার 

পরী ার িরেপাট ও িফ দািখল করা হেল 
িসিল াের াস ভিতর অ মিত দান 
করা হয়। 

(১) ধান িবে ারক পিরদশক 
বরাবর িনজ  ােড 
আেবদন প । 
(২) িসিল ার পরী ার িরেপাট। 
(৩) েয়াজনীয় িফ। 

লাইেস  িফ: থম ০৫  বা 
তার অংশিবেশেষর জ  
২০০ টাকা। পরবত  ০৫  বা 
তার অংশিবেশেষর জ  ১৫০ 
টাকা। ১৬৫  বা এর বিশ 
িসিল ােরর জ  ৫০০০ 
টাকা। 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-
৪২৩২-০০০০-২৬৮১। 

 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-

ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের 
আেবদন, িফ ও 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র  
পর ৭ কাযিদবস। 

 

হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০০১০-০৩১১ 

৩৪ িসিল ার পরী া কে র 
অ মিত দান 

যথাযথভােব আেবদন, চালান, মািলকানা 
দিলেলর কিপ, ড লাইেস , িসিল ার 
পরী া কে র অব ান ও পািরপাি ক 
ল আউট ও সাইট নকশা। াস িসিল ার 

িবিধমালার তফিসল-৩ এ উি িখত 
জনবল ও েয়াজনীয় সর ামািদর বণনা 
দািখল করা হেল ২১ কাযিদবেসর মে  
নকশা অ েমাদন এবং অ েমািদত নকশা 
অ যায়ী িনমাণ স তার িতেবদন 

াি র পর পিরদশন কের অ মিত দান 
করা হয়। 

(১) ধান িবে ারক পিরদশক 
বরাবর িনজ  ােড 
আেবদন প । 
(২)     চালানঃ ১০,০০০ টাকা।  
(২) জিমর মিলকানা 
দিলেলর কিপ 
(৩) ড লাইেস । 
(৪) িসিল ার পরী া কে র 
অব ান ও পািরপাি ক িচ  

দিশত ল-আউট ও সাইট 
নকশা (৬ কিপ)। 
 (৫) াস িসিল ার িবিধমালার 
তফিসল ৩ এ উি িখত জনবল 
এবং েয়াজনীয় সর ামািদর 
বণনা। 

অ মিতপ  িফঃ ১০,০০০ 
টাকা।  
ভ াট িফ: অ মিতপ  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

দরখা  াি র ২১ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র তািরখ হেত 
৩০ কাযিদবেসর 
মে  পিরদশেন 
যথাযথ পিরলি ত 
হেল অ মিত দান। 

হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
 

৩৫ াস (এলিপিজ) িসিল ার ও 
ভা ভ িনমাণ া  

যথাযথ আেবদন ফরম ‘ক’, াে র ল 
আউট ও সাইট নকশা দািখল করা হেল 
২১ কাযিদবেসর মে  নকশা অ েমাদন 
এবং অ েমািদত নকশা অ যায়ী িনমাণ 
স তার িতেবদন াি র পর 
পিরদশন কের অ মিত দান করা হয়। 

(১) ধান িবে ারক পিরদশক 
বরাবর িনজ  ােড 
আেবদন প । 
(২) আেবদনকারীর ছিব ও 
জাতীয় পিরচয়পে র কিপ। 
(৩) ড লাইেসে র কিপ। 
(৪) রণ ও া িরত ফরম 
‘ক’। 
(৫) অ েমাদন িফ। 
অ েমাদেনর জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

অ েমাদন িফ: িসিল ােরর 
ে  ২০,০০০ টাকা ও 

ভাে ভর ে  ২,০০০ টাকা। 
ভ াট িফ: অ েমাদন িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 

াি র তািরখ হেত 
৪৫ কাযিদবেসর 
মে  পিরদশেন 
যথাযথ পিরলি ত 
হেল অ মিত দান। 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস।  

সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 

 

৩৬ িসিল ার বাজারজাতকরেণর 
অ মিত 

ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ 
বরাবর আেবদন, িসিল ার িনমাতা ও 
িনরেপ  পিরদশনকারী ক ক দ  ট  
সা িফেকট ও িফ দািখল করা হেল 

(১) ধান িবে ারক পিরদশক 
বরাবর িনজ  ােড 
আেবদন প । 
(২) িসিল ার িনমাতা ও 

বাজারজাতকরণ িফ: থম 
১০০০  িসিল ার বা তার 
অংশিবেশেষর জ  ১০০০ 
টাকা। পরবত  ১০০০ বা তার 

ধান িবে ারক 
পিরদশক বরাবের 
আেবদন, িফ ও 

েয়াজনীয় 

সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
িসিল ার বাজারজাতকরেণর অ মিত 

দান করা হয়। 
িনরেপ  পিরদশনকারী ক ক 

দ  ট  সা িফেকট এর 
কিপ। 
(৩) বাজারজাতকরণ িফ। 

অংশিবেশেষর জ  ৫০০ 
টাকা হাের সেবা  ২০,০০০ 
টাকা।  
ভ াট িফ: বাজারজাতকরণ িফ 
এর ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

কাগজপ  াি র পর 
৭ কাযিদবস। 

 

sabbir.ahmed2710@gmail.com 

 

 
 
িসএনিজ িবিধমালা, ২০০৫ 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩৭ ফরম-ছ 

 
ক াসেকড/িসিল ার/আধাের 
িসএনিজ ভিত এবং য়ংি য় 
যােন রি ত িসিল াের 
িসএনিজ সরবরােহর লাইেস  
ম র। 

িসএনিজ িবিধমালা, ২০০৫ অ সাের 
কমে সার, ক াসেকড, িডসেপি ং 
ইউিনট ও অ া  িবধািদর মে  

েয়াজনীয় িনরাপ া র  বজায় রেখ 
িসএনিজ ির েয়িলং শন া েণর 
চ িদেক ১০০ িমটার পিরসীমার মে  
িব মান িবিভ  াপনা দশন বক 
সাইট ও লআউট নকশা (৭ কিপ), 
পিরচয়প , যথাযথ রণ ও া িরত 
ফরম ‘চ’, মািলেকর সত ািয়ত ছিব (৩ 
কিপ), েবশ পেথর জ  সড়ক ও 
জনপথ িবভােগর অ মিতপ  (ে চ 

াপসহ), জিমর মািলকানার দিলেলর 

(১)  ধান িবে ারক পিরদশক 
বরাবের িনজ  ােড আেবদন 
প ; 
(২)   ািধকারীর ৩ কিপ 
পাসেপাট আ িতর সত ািয়ত 
ছিব; 
(৩)িসএনিজ িবিধমালা, ২০০৫ 
এর িবিধ ৫৬-৬০ অ সাের 
কমে সার, ক াসেকড, 
িডসেপি ং ইউিনট ও অ া  

িবধািদর িনরাপ া র  বজায় 
রািখয়া িসএনিজ ির েয়িলং 

শন া েণর ল-আউট এবং 

লাইেস  িফ: 
১৫,০০০ টাকার চালােনর ল 
কিপ। 
 ( ামািণক অ িলিপ িফ 
৩০০০ টাকা, িপ েকট 
লাইেস    িফ ১০০০ টাকা ও 
লাইেস  সংেশাধন িফ ১৫০০ 
টাকা) 
   ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 
দািখেলর ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 

ঢাকা িবভাগ 
১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) ( লনা, বিরশাল িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) (রাজশাহী 
িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
কিপ, লাইেস  িফসহ আেবদনপ  
দািখল। দািখল ত কাগজপ যথাযথ 
পাওয়া গেল নকশা অ েমাদন বক ১ 
কিপ অ েমািদত নকশা ও খািল ফরম 
‘জ’ (অ ীকারনামা ও িনমাণ স তার 

িতেবদন) রণ। অ েমািদত নকশা 
অ সাের িসএনিজ ির েয়িলং শন 
িনমাণ কের ফরম ‘জ’ অ সাের িনমাণ 
স তার িতেবদন এবং অ ীকারপ  
দািখেলর পর িসএনিজ শন পিরদশন 
কের ‘ছ’ ফরেম লাইেস  ম র করা হয়।    

া েণর চ িদেক ১০০ িমটার 
পিরসীমার মে  িব মান 
িবিভ  াপনা দশন বক 
সাইট নকশা :  ৬ কিপ; 
(৪)  জাতীয় পিরচয় 
প /নাগিরক  সনদ এবং 
যথাযথভােব রণ ও া িরত 
ফরম ‘চ’; 
 (৫)  া েণ েবশ ও বািহর 
পেথর জ  সড়ক ও জনপথ 
িবভােগর অ মিত প  ও 
তৎ া িরত চ াপ; 
(৬)  া েণর িমর মািলকানা 
দিলেলর সত ািয়ত কিপ/ ইজারা 
পে র সত ািয়ত কিপ; 
(৭)  সংি  জলা 

শাসক ক ক দ  
অনাপি প  ও তৎ া িরত 
নকশা; 
(৮)  সরকােরর অ েমাদন 
পে র কিপ (আরিপিজিসএল); 
(৯)     লাইেস  িফ । 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট।  
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

 
 

 

৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
(রং র, িসেলট িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) (চ াম িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
চ াম িবভাগ: 
এস.এম.সাখাওয়াত হােসন 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
টিলেফান: +৮৮০১৭১৭৩৫২৭০৯ 

ই- মইল: tusharek05@gmail.com 
লনা িবভাগ: 

িরফাত-ই-আশরাফ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক 
(লাইেস  নবায়ন) 
ফান: +৮৮০১৫২১১১১৪৬৫ 

ই- মইল: rifatashraf777@gmail.com 

রাজশাহী িবভাগ: 
ফিরদ উ ীন আহেমদ 
িবে ারক পিরদশক 
(লাইেস  নবায়ন) 
ফান: +৮৮০২৫৮৮৮০১৪৮৫ 

ই- মইল: 
faridahmed966@gmail.com 
িসেলট িবভাগ: 
মাঃ মাজািহ ল ইসলাম 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 
ফান: +৮৮০২৯৯৬৬৩৪৫৮০ 

ই- মইল: mnsm.pbl@gmail.com 
বিরশাল িবভাগ:  
মাঃ আিলম উি ন 

সহকারী িবে ারক পিরদশক 



D:\Backup Oct 2021\Main Drive E\07\Citizen Charter for Website\7(129)-Unicode Citizen Charter-15-12-2022.doc 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
ফান: +৮৮০৪৩১৭২১২৪ 

ই- মইল: mr.alim75@gmail.com

 
 

া িতক াস িনরাপ া িবিধমালা, ১৯৯১ 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩৮ াস পাইপলাইন াপেনর 

অ েমাদন 
 
উ  চাপ (১০০ িপএসআইিজ 
বা ত  চাপ) স  াস 
পাইপ লাইেন াস 
পিরবহেনর অ মিত দান। 

পাইপ লাইেনর ট অ ালাইনেম সহ 
পাইেপর কািরগরী ত স িলত নকশা, 
পাইপ লাইেনর অ েমাদন িফ সহ সংি  
পিরচালক ক ক আেবদন প  দািখল 
এবং উহা অ েমাদন, ী তেযা তা 
স  একজন েকৗশলীর ত য়নপ সহ 
পাইেপর িছ  অ স ান বা উহার চাপমা া 
সহন মতা িনণেয়র জ  অ ি ত 
পরী ণকােল উপি ত থাকার জ  অ ন 
৫ িদন েব ধান িবে ারক পিরদশকেক 
িলিখতভােব অবিহতকরণ। উ  প  

াি র  পর ধান িবে ারক পিরদশক বা 
তার িতিনিধ চাপ পরী ণ পযেব ণ 
করেবন। চাপ পরী ণ সং া  
কাগজপ পরী েণ সে াষজনক 

তীয়মান হেল উ  পাইপ লাইেন াস 
পিরবহেণর অ মিত দান করা হয়।   

(১) পিরচালেকর িনজ  
ােড আেবদন প । 

(২) পাইপ লাইেনর ট 
অ ালাইনেম সহ পাইেপর 
কািরগরী ত স িলত  
অ ােমািনয়া ি ে ড নকশা -৩ 
কিপ। 
(৩) পাইপ লাইেনর 
অ েমাদন িফ। 
 
 
 

 

পাইপ লাইেনর অ েমাদন িফ: 
িত িকেলািমটার বা উহার 

অংশ িবেশেষর জ  ২০০০ 
টাকা হাের েযাজ  টাকার  
চালােনর ল কিপ। 
ভ াট িফ: অ েমাদন িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-
৪২৩২-০০০০-২৬৮১। 

 
(ভ াট িফ জমা িহসােবর 

কাড) 
ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১ 

াস পাইপ লাইেনর 
িনমাণ কাজ  
করার কমপে  ৩০ 
কাযিদবস েব 
িনমাণ কাজ স েক 
অ েমাদন লােভর 
জ  দরখা  দািখল 
এবং অ েমাদনেযা  
হেল আেবদনপ  
দািখেলর ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
নকশা অ েমাদন।  
িনমাণ স তার 

িতেবদন দািখেলর 
পর পিরদশন কের  
চাপ পরী েণর 
ফলাফল সে াষজনক  
িবেবিচত হেল ১০ 
কাযিদবেসর মে  

াস পাইপ লাইেন 
াস পিরবহেণর 

অ মিত দান। 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা তীত অ া  সকল িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
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লাইেস  নবায়ন 

িমক 
ন র 

নবায়ন 

৩৯ আেবদন াি র ৯০ কাযিদবেসর মে  সকল ধরেনর লাইেস  নবায়ন স করণ। 
 
আমদািন নীিত আেদশ 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪০ সালফার, পটািশয়াম ােরট, 

ফসফরাস, পটািশয়াম 
নাইে ট, সািডয়াম নাইে ট, 
অ ােমািনয়াম নাইে ট, 
এ া িমিনয়াম পাউডার, 
আেসিনক সালফাইঢ, 
ক ালিসয়াম কাবাইড 
আমদািনর জ  ঋণপ  
খালার অ মিত দান এবং 

 ক প  থেক 
ছাড়করেনর জ  ড়া  
অনাপি  দান। 

সরকােরর ী ত িশ  িত ান হেল 
িবিনেয়াগ বােডর িনব নপ , আইআরিস 
এর কিপ, উি িখত িবপ নক পদাথ 
(সালফার, পটািশয়াম ােরট, ফসফরাস, 
পটািশয়াম নাইে ট) ম েদর জ  জলা 

শাসক ক ক ম র ত লাইেস   
( েযাজ  ে ), াফরমা ইনভেয়স, 
উ  পদাথ ম দ, বহার ও উৎপাদন 
সং া  িববরণী, কা মস এ াইজ ও 
ভ াট ক প  ক ক দ  ত য়নপ  
দািখল করা হেল ঋণপ  খালার অ মিত 

দান করা হয়। ঋনপ  খালার পর মাল 
জাহাজীকরেনর সময় ইনভেয়স, িবল অব 
লিডং, ািকং িলে র সত ািয়ত 

অ িলিপসহ ড়া  অনাপি পে র জ  
আেবদন করা হেল আমদািনর ড়া  
অনাপি  দান করা হয়। 
 
 
 
 
 
 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 

ঋণপ  খালার অ মিতর ে : 
(১) িনজ  ােড আেবদন প । 
(২) সরকােরর ী ত িশ  িত ান 
হেল িবিনেয়াগ বােডর 
িনব নপে র সত ািয়ত কিপ। 
(৩) আইআরিস এর কিপ এবং 
উিল িখত িবপ নক পদাথ 
ম েদর জ  সংি  জলা শাসক 
ক ক ম র ত লাইেসে র কিপ।  
(৪) াফরমা ইনভেয়স, উ  পদাথ 
ম দ, বহার ও উৎপাদেকর 
মািসক/ মািসক িববরণী। 
(৫) কা মস এ াইজ ও ভ াট 
ক প  ক ক দ  ত য়নপে র 
সত ািয়ত কিপ। 
ড়া  অনাপি র ে : 

 এল, িস’র কিপ, ইনভেয়স, িবল 
অব লিডং/ কনসাইনেম  নাট/ 
এয়ারওেয় িবল ও ািকং িলে র 
সত ািয়ত কিপ। 
 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আেবদন অপশন বহার কের 
রিজে শন ত িনজ  পাটাল। 

 
 

িবনা ে  

ঋণপ  খালার 
আেবদন াি র ৭ 
কাযিদবেসর মে  
ঋণপ  খালার 
অ মিত দান এবং 
ড়া  অনাপি পে র 

আেবদন াি র ৩ 
কায কাযিদবস। 
িদবেসর মে  ড়া  
অনাপি  দান। 
 

সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
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কাবাইড িবিধমালা, ২০০৩ 

 
িমক 

ন র 
সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 

াি ান 
সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪১ ফরম-খ 

 
(১) অনিধক ৫০০ িকেলা াম 
কাবাইড আমদািন ও ম েদর 
লাইেস  ম র। 

কাবাইড ম দাগােরর ািবত া েণর 
পিরসীমার চ পাে  অ ন ১০০ িমটােরর 
ম কার ায়ী াপনার িচ  দশনসহ 
ম দাগােরর অব ান ও িনমাণ নকশা (৫ 
কিপ), রণ ও া িরত ফরম ‘খ’, 
লাইেস  িফ, জাতীয় পিরচয়প , 
সত ািয়ত ছিব, জিমর মািলকানার 
কাগজপ সহ আেবদন দািখল। িনরী েণ 
নকশা অ েমাদনেযা  িবেবিচত হেল 
নকশা অ েমাদন ও িনমাণ স তার 

িতেবদন ও অ ীকারনামা চেয় প  
রণ। অ েমািদত নকশা সাের ‘ঙ’ 

ফরেম িনমাণ স তার িতেবদন ও 
অ ীকারনামা াি র পর পিরদশন বক 
লাইেস  ম র করা হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদন প । 
(২)  ািধকারীর পাসেপাট 
আ িতর সত ািয়ত ছিব এবং 
জাতীয় পিরচয়প / নাগিরকে র 
সনদ পে র সত ািয়ত কিপ। 
 (৩)  স কভােব রণ ও 

া িরত ফরম ‘খ’। 
 (৪) জিমর মািলকানা 
কাগজপে র সত ািয়ত কিপ। 
(৫) সংি  জলা শাসেকর 
অনাপি প  ও তৎ া িরত  
নকশা। 
(৬) াফরমা ইনভেয়স উ  
পদাথ িলর  ম দ, বহার ও 
উৎপাদেনর মািসক/ৈ মািসক 
িহসাব িববরণী। 
(৭) কা ম এ াইজ ও ভ াট 
ক পে র দ  ত ায়ন পে র 
সত অিয়ত কিপ। 
(৮) কাবাইড ম দাগােরর 

ািবত া েণর পিরসীমার 
চ পাে  অ ন ১০০ িমটােরর 
ম কার ায়ী াপনার িচ  

দশনসহ ম দাগােরর অব ান 
ও িনমাণ নকশা-৫ কিপ। 
(৯)  লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
 

লাইেস  িফ :  িত টন বা 
উহার অংশিবেশষ এর জ  
৭৫০ টাকা হাের এক  
লাইেসে র জ  সবিন  
২,০০০ টাকা ও সেবা  
১৬,০০০ টাকা। 
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  
নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং  িনমাণ 
স তার িতেবদন 
ও অ ীকারনামা 
দািখেলর ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) ( লনা, বিরশাল িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) (রাজশাহী 
িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
(রং র, িসেলট িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) (চ াম িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 

৪২ ফরম-গ 
(১) ৫০০ িকেলা ােমর অিধক 
কাবাইড আমদািন ও ম েদর 
লাইেস  ম র। 

কাবাইড ম দাগােরর ািবত া েণর 
পিরসীমার চ পাে  অ ন ১০০ িমটােরর 
ম কার ায়ী াপনার িচ  দশনসহ 
ম দাগােরর অব ান ও িনমাণ নকশা (৫ 
কিপ), রণ ও া িরত ফরম ‘খ’, 
লাইেস  িফ, জাতীয় পিরচয়প , 
সত ািয়ত ছিব, জিমর মািলকানার 
কাগজপ সহ আেবদন দািখল। িনরী েণ 
নকশা অ েমাদনেযা  িবেবিচত হেল 
নকশা অ েমাদন ও িনমাণ স তার 

িতেবদন ও অ ীকারনামা চেয় প  
রণ। অ েমািদত নকশা সাের ‘ঙ’ 

ফরেম িনমাণ স তার িতেবদন ও 
অ ীকারনামা াি র পর পিরদশন বক 
লাইেস  ম র করা হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদন প । 
(২) ািধকারীর পাসেপাট 
আ িতর  সত ািয়ত ছিব ৩ 
কিপ। 
(৩) স কভােব রণ ও 

া িরত ফরম ‘খ’। 
 (৪) জিমর মািলকানা 
কাগজপে র সত ািয়ত কিপ। 
(৫) সংি  জলা শাসেকর 
অনাপি পে  এবং তৎ া িরত 
নকশা। 
(৬) কা ম এ াইজ ও ভ াট 
ক পে র দ  ত ায়ন পে র 
সত ািয়ত কিপ 
(৭) কাবাইড ম দাগােরর 

ািবত া েণর পিরসীমার 
চ পাে  অ ন ১০০ িমটােরর 
ম কার ায়ী াপনার িচ  

দশনসহ ম দাগােরর অব ান 
ও িনমাণ নকশা-৫ কিপ। 
(৮) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

লাইেস  িফ: সাধারণ 
ম দাগােরর জ  িত টন বা 
উহার অংশিবেশেষর জ   
৭৫০ টাকা হাের সবিন  
২,০০০ টাকা ও সেবা  
১৬,০০০ টাকার চালােনর ল 
কিপ। 
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
এবং িনমাণ 
স তার িতেবদন 
ও অ ীকারনামা 

াি র ৪৫ 
কাযিদবেসর মে  
পিরদশেন যথাযথ 
পিরলি ত হেল 
লাইেস  ম র। 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) ( লনা, বিরশাল িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) (রাজশাহী 
িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
(রং র, িসেলট িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) (চ াম িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
 

৪৩ (১) কাবাইড আমদািনর জ  
বা মিত প  (ঋণপ  

খালার অ মিত) দান 
 
 
 

কাবাইড ম েদর লাইেসে র (‘ঘ’ ফরম 
লাইেস ) কিপ এবং াফরমা 
ইনভেয়েসর কিপ দািখল করা হেল ব 
অ মিত (ঋণপ  খালার অ মিত) দান 
করা হয়।  
 
 
 
 

(১) িনজ  ােড আেবদন প । 
(২) কাবাইড ম েদর 
লাইেসে র (‘খ’ ফরম 
লাইেস ) এবং  কিপ।  
(৩) াফরমা ইনভেয়েসর কিপ, 
উ  পদাথ িলর  ম দ, বহার 
ও উৎপাদেনর মািসক/ 

মািসক িহসাব  িববরণী। 
(৪) কা ম এ াইজ ও ভ াট 

 
িবনা ে  

ঋণপ  খালার 
আেবদন াি র ৭ 
কাযিদবেসর মে  
ঋণপ  খালার 
অ মিতপ  
( বা মিত) দান 
এবং ড়া  
অনাপি পে র 
আেবদন াি র ৭ 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) ( লনা, বিরশাল িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) (রাজশাহী 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 
 
 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 
 

ক পে র দ  ত ায়নপে র 
সত ািয়ত কিপ 
 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আেবদন 

কাযিদবেসর মে  
ড়া  অনাপি  
দান। 

িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদ শক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
(রং র, িসেলট িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) (চ াম িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 

৪৪ (২) কাবাইড আমদািনর জ   
ড়া  অনাপি  দান 

কাবাইড ম েদর লাইেসে র (‘ঘ’ ফরেম 
লাইেস ) কিপ, কাবাইড আমদািনর াক 
অ মিতপ  ইনভেয়স, িবল অব লিডং, 

ািকং িলে র সত ািয়ত অ িলিপসহ 
ড়া  অনাপি পে র জ  আেবদন করা 

হেল কাবাইড আমদািনর ড়া  অনাপি  
দান করা হয়। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বতমােন উ  সবা অনলাইেন দান করা 
হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদন প । 
(২) কাবাইড ম েদর 
লাইেসে র (‘ঘ’ ফরম 
লাইেস ) এবং  কিপ।  
(৩) কাবাইড আমদািনর াক 
অ মিতপে র কিপ, উ  
পদাথ িলর  ম দ, বহার ও 
উৎপাদেনর মািসক/ মািসক 
িহসাব  িববরণী। 
(৪) কা ম এ াইজ ও ভ াট 
ক পে র দ  ত ায়নপে র 
সত ািয়ত কিপ 
(৫) ঋনপ  খালার পর মাল 
জাহাজীকরেনর সময় ইনভেয়স, 
িবল অব লিডং, ািকং িলে র 
সত ািয়ত অ িলিপসহ ড়া  
অনাপি পে র জ  আেবদন। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 
অনলাইন আেবদন 

 
িবনা ে  

ঋণপ  খালার 
আেবদন াি র ৭ 
কাযিদবেসর মে  
ঋণপ  খালার 
( বা মিত) 
অ মিতপ  দান 
এবং ড়া  
অনাপি পে র 
আেবদন াি র ৭ 
কাযিদবেসর মে  
ড়া  অনাপি  
দান। 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) ( লনা, বিরশাল িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) (রাজশাহী 
িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
(রং র, িসেলট িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) (চ াম িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 

৪৫ ফরম-ঘ 
 
(১) অ ািস িলন উৎপাদন 

াে র অংশিবেশষ 
ম দাগাের কাবাইড ম দ ও 
আমদািনর লাইেস  ম র। 

কাবাইড ম দাগােরর ািবত া েণর 
পিরসীমার চ পাে  অ ন ১০০ িমটােরর 
ম কার ায়ী াপনার িচ , অ ািস িলন 
জনােরটেরর অব ান ও িনমাণ 

পিরক নার িচ সহ কাবাইড ম দাগােরর 
অব ান ও িনমাণ নকশা (৫ কিপ), রণ 
ও া িরত ফরম ‘ক’, লাইেস  িফ, 
জাতীয় পিরচয়প , সত ািয়ত ছিব, জিমর 
মািলকানার কাগজপ সহ আেবদনপ  
দািখল। িনরী েণ নকশা অ েমাদনেযা  
িবেবিচত হেল নকশা অ েমাদন ও িনমাণ 
স তার িতেবদন ও অ ীকারনামা 
চেয় প  রণ। অ েমািদত নকশা সাের 

‘ঙ’ ফরেম িনমাণ স তার িতেবদন 
ও অ ীকারনামা াি র পর 
পিরদশন বক লাইেস  ম র করা হয়। 

(১) িনজ  ােড আেবদন প । 
(২) ািধকারীর পাসেপাট 
আ িতর সত ািয়ত ৩ কিপ। 
(৩)অ ািস িলন জনােরটেরর 
অব ান ও িনমাণ পিরক নার 
িচ সহ কাবাইড ম দাগােরর 
অব ান ও িনমাণ নকশা- ৫ 
কিপ। 
(৪) স কভােব রণ ও 

া িরত ফরম ‘ক’ এবং 
জাতীয় পিরচয়প / নাগিরকে র 
সনদপ । 
 (৫) জিমর মািলকানার 
কাগজপে র সত ািয়ত কিপ। 
(৬) সংি  জলা শাসেকর 
অনাপি প  এবং তৎ া িরত 
নকশা। 
(৭) ািবত কাবাইড ম দাগার 

া েণর পিরসীমার চ পাে  
অ ন ১০০ িমটােরর ম কার 

ায়ী াপনার িচ  স িলত 
নকশা-৫ কিপ। 
(৮) লাইেস  িফ। 
লাইেসে র জ  দরখা  ফরম 
এর াি  ান সংি  অিফস ও 
ওেয়বসাইট। 
ওেয়ব সাইট:  
www.explosives.gov.bd 

 লাইেস  িফঃ িত টন 
১,০০০ টাকা হাের সেবা  
২০,০০০ টাকার চালােনর ল 
কিপ। 
 
ভ াট িফ: লাইেস  িফ এর 
ওপর ১৫%  
পিরেশাধ প িত: বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক এ 
জারী চালােনর মা ম: 

(এই দ েরর জারী চালান 
জমা িহসােবর কাড): ১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 
 
 

(ভ াট িফ জমা িহসােবর 
কাড) 

ঢাকা িবভাগ: ১-১১৩৩-
০০১০-০৩১১ 

 

দরখা  াি র ৩০ 
কাযিদবেসর মে  

া েণর নকশা 
অ েমাদনেযা  হেল 
অ েমাদন দান 
িনমাণ স তার 

িতেবদন ও 
অ ীকারনামা াি র 
৪৫ কাযিদবেসর 
মে  পিরদশেন 
যথাযথ পিরলি ত 
হেল লাইেস  ম র। 
 
২। বজা/এসইেজড 
অ েলর িশে র 

ে  ২১ কাযিদবস।  
 

১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) ( লনা, বিরশাল িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) (রাজশাহী 
িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
(রং র, িসেলট িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) (চ াম িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 
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২.২) ািত ািনক সবা 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ িবে ারক/েবামাজাতীয় 

আলামত পরী ণ ও মতামত 
দান। 

সংি  আইেনর অধীন দােয়র ত 
মামলার তদ কারী কমকতার আেবদন, 
কােটর মতাপ  ও জ ত আলামত 

দািখল করা হেল পরী া কের মতামত 
দান করা হয়। 

তদ কারী কমকতার আেবদন, 
কােটর মতাপ । 

িবনা ে  অ ন ১৫ কাযিদবস ১। হা দ মেহদী ইসলাম খান 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(িকেশারগ , নারায়নগ , গাপালগ , 
রাজবাড়ী, ীগ ) ( লনা, বিরশাল িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯২ 

ই- মইল: mehedibd86@gmail.com 
২। হা দ আ ল হােশম  
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ফিরদ র, জামাল র, গাজী র) (রাজশাহী 
িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২ ৮৩৯২৫৯৯ 

ই- মইল: hashemspr@gmail.com 
৩। সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(ঢাকা, মািনকগ , মাদারী র, নরিসংদী) 
(রং র, িসেলট িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
৪। সাি র আহেমদ 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
(টা াইল, শরীয়ত র) (চ াম িবভাগ) 
টিলেফান: +৮৮০১৭৬৪৩৩৮১০৯ 

ই- মইল: 
sabbir.ahmed2710@gmail.com 

২ ময়াদ উ ীণ িবে ারক 
িবন করেণর িবষেয় মতামত 

দান। 

ময়াদ উ ীণ িবে ারেকর ণী িবভাগ 
অ সাের তািলকাসহ আেবদন করা হেল 
িবন করণ প িত উেল খ কের 
িবন করেণ স িত/মতামত দান করা 
হয়।  

সংি  কা াণীর আেবদনপ , 
িবে ারেকর নাম, ণীসহ 
তািলকা। 

িবনা ে  অ ন ১৫ কাযিদবস  
ঐ 

৩ এ দ েরর অধীন  শাখা 
অিফস থেক াসিসিল ার 
িবিধমালা, এলিপিজ 

সংি  িবিধমালার আেলােক নকশা 
িনরী ণ বক অ েমাদন দান। 

আেবদন ফরম সংি  শাখা 
অিফেস ও ওেয়ব সাইেট কাশ 
করা আেছ। 

িবনা ে  অ ন ৩০ কাযিদবস  
ঐ 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
িবিধমালা, পে ািলয়াম 
িবিধমালার আওতায় লাইেস  
ম েরর/সংেশাধেনর জ  

িরত নকশা অ েমাদন। 
৪ বােজট িবভাজন অ  দ েরর অ েল বােজট বরা  াি র 

পর তা শাখা অিফসস েহর মে  
চািহদা যায়ী ব ন/িবভাজন করা হয়। 
 
 

বােজট বরা াি র প  িবনা ে  অ ন ৭ কাযিদবস সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 

 

 
* সরকাির য কান িত ান/েবসরকারী িত ানেক অ ে দ ২.১ এ উি িখত সবা দােনর ে  একই প িত অ সরণ করা হয়। 
 
২.৩) অভ রীণ সবা 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ     
এবং াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ তীয় ও চ থ ণীর 

কমচারীেদর চা রী 
িনয়িমতকরণ/ ায়ীকরণ 

আেবদন পাওয়ার পর সংি  িনেয়াগ িবিধ 
অ যায়ী যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম 
সরকাির আেদশ জাির করা হয়। 

(ক) আেবদনপ , (খ) িনেয়াগপ , 
(গ) যাগদানপ , (ঘ) বািষক 

গাপনীয় অ েবদেনর (এিসআর) 
সার-সংে প 

িবনা ে  ১৫ কাযিদবস সানিজদা আ ার 
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৩ 

ই- মইল: sanjidashilpi@gmail.com 
 

২ তীয় ও চ থ ণীর 
কমচারীেদর উ তরে ড 
ম র 

আেবদন পাওয়ার পর িনধািরত িবভাগীয় 
িনবাচন কিম র (িডিপিস) সভায় উপ াপন 
করা হয়। কিম র পািরেশর িভি েত 
উ তরে ড ম ির আেদশ জাির করা হয়।  

উ তরে ড: 
(ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ , (খ) 
িনেয়াগপ ,  
(গ) যাগদানপ , (ঘ) উ তরে ড 
সং া  অথ ম ণালেয়র াপন, 
(ঙ) এিসআর এর সার-সংে প। 

িবনা ে  ৩০ কাযিদবস  
 

ঐ 

৩ িবভাগীয় অিফস ধােনর 
নিমি ক/ অিজত  

ম র। 

 া  ও িবক  কমকতা থাকা সােপে  
 ম র করা হয়। 

আেবদনপ , অিজত র ে  
িহসাবর ণ কমকতা ক ক দ  

 া তার িতেবদন। 
াি  ান: িহসাবর ণ কমকতার 

কাযালয়। 

িবনা ে  িনধািরত র 
আেবদেনর তািরেখর 

েব 

 
ঐ 

৪ সদর দ র ও শাখা অিফেসর 
কমকতা/ কমচারীেদর 
িজিপএফ অি ম ম র। 

ভিব  তহিবেল সি ত অেথর িহসাব 
িববরণী িনরী ণ কের সংি  িবিধমালা 
অ সাের া  হেল আেবদন ম র করা 

আেবদনপ  ও সাধারণ ভিব  
তহিবেল জমা ত অেথর িহসাব 
িববরণী। 

িবনা ে  ৭ কাযিদবস ঐ 
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িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ     
এবং াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা  
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 
 
 
 

হয়। 

৫ সদর দ েরর কমকতােদর 
নিমি ক  ম র।  

নিমি ক র ে  া তা িবেবচনায় 
 ম র করা হয়। 

আেবদনপ । িবনা ে  িনধািরত র 
আেবদেনর তািরেখর 

েব 
 

ঐ 

৬ সদর দ েরর কমকতােদর 
অিজত/ াি িবেনাদন  
ম র। 

অিজত/ াি  িবেনাদন র ে  িহসাব 
র ণ অিফস হেত  া তার সনদ 
দািখল করা হেল  ম র করা হয়। 

আেবদনপ  ও  া তার সনদ। িবনা ে  ৭ কাযিদবস ঐ 

৭ কমচারীেদর নিমি ক  
ম র। 

নিমি ক র ে  া তা িবেবচনায় 
 ম র করা হয়। 

আেবদনপ  িবনা ে  িনধািরত র 
আেবদেনর তািরেখর 

েব 
 

ঐ 

৮ কমচারীেদর অিজত/ 
াি িবেনাদন  ম র। 

অিজত/ াি িবেনাদন র ে  সািভস 
বিহ িনরী ণ কের  া তা সােপে  

 ম র করা হয়। 

আেবদনপ  ও সািভস বিহেত 
উি িখত র িহসাব 

িবনা ে  ৭ কাযিদবস ঐ 

 
িব. . অভ রীণ জনবল (আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং াসহ) এবং একই িত ােনর জ  শাখা/অিধশাখা/অ িবভাগ- ক দ  সবা। উদাহরণ: লিজি কস, , িজিপএফ অি ম। 
২.৪) আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং া ক ক দ  সবা 
 
ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেটর সােথ এ দ েরর িল  করা আেছ। 
 
৩) অিভেযাগ িতকার ব াপনা (GRS) 
 
সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কমকতার সে  যাগােযাগ ক ন। ত র িনকট থেক সমাধান পাওয়া না গেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন। 

 
িমক ন র কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 

১ দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত না পারেল অিভেযাগ িন ি  কমকতা নাম ও পদিব: মিনরা ইয়াসিমন 
উপ ধান িবে ারক পিরদশক (চ.দা.) 
টিলেফান: +৮৮০২৮৩৯২৫৯৪ 
মাবাইল: ০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই- মইল: moniraexp@gmail.com 

৩০ কাযিদবস 

২ অিভেযাগ িন ি  কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত না 
পারেল 

আিপল কমকতা নাম ও পদিব:  
জনাব মাহা দ ইিলয়াস হােসন 

২০ কাযিদবস 
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সিচব ( শাসন)  
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 

ফান: +৮৮০২-২২৩৩৯০১৮৯, ০১৭১৫৩০৬৬৬৬ 
ই- মইল: jsadmin@emrd.gov.bd 

৩ আপীল কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত থ হেল মি পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ ব াপনা সল  অিভেযাগ হণ ক , ৫ নং গট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ৬০ কাযিদবস 

 
 
৪) আপনার কােছ আমােদর ত াশা 

িমক 
ন র 

িত িত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 

১ লাইেস /অ েমাদন দােনর িনধািরত আেবদন ফরেম স ণভােব রণ ত আেবদন জমা দান। 

২ িনিদ  লাইেসে র জ  েয়াজনীয় িফ িনধািরত কােড চালােনর মা েম দান। 

৩ পে ািলয়াম/িবে ারক আইেনর অধীন িবিভ  লাইেস  ম েরর ে  সংি  িবিধমালার চািহদা ও লাইেস  ফরেমর শত অ সাের ম দাগার/ া ণ/ াপনা/ লযান/ জলযােনর ল-আউট ও সাইট নকশা 

যথাযথভােব অ ন কের দািখল। 

৪ অ ে দ ২.১ এর কলাম ৪ অ যায়ী েয়াজনীয় কাগজপ  দািখল। 

                                                    
১৫/১২/২০২২ 

মাহা: নােয়ব আলী 
সিচব 

ধান িবে ারক পিরদশক 
টিলেফান: ২২২২২৫২৫৮                 

e-mail: dhaka@explosives.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


