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িস�েজন চাট �ার 
 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

�িমক �সবার নাম �সবা �দােন সেব �া� সময় �েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি� �ান 

�সবা��  এবং পিরেশাধ প�িত (যিদ থােক) শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদবী, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল �টিলেফান ও 

�মাবাইল 

উ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল  

�টিলেফান ও ইেমইল 

০১ অি�-�ঘ �টনা, 
উ�ার ও 

আহতেসবা 

 

তাৎ�িনক সংবাদ �াি�র 

মা�েম 

- - ১। �ঘ �টনার সােথ সােথ িনকট� ফায়ার ��শন বা 
�ক�ীয় িনয়�ণ কে� �ঘ �টনার সংবাদ �দান 
করেত হেব। 
২। সংবাদ �াি�র সােথ সােথ ফায়ার কম�গণ 
সাজ-সর�ামািদসহ �ঘ �টনা�েল গমন কেরন। 
৩। �য �কান �েয �ােগ ফায়ার ��শন হেত �সবা 
পাওয়া যােব।  

চ�পাইনবাবগ� ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ� ��শন 

�মাবাইল ০১৭৩০০০২৫১৫ �টিলেফান ০১৮১-৫২২১২ 

িশবগ� ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ� ��শন 

�মাবাইল ০১৭৩৫-৫৫৯২৪১ �টিলেফান: ০৭৮২৫৭৫৩১৩ 

�গাম�া�র ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ� ��শন 

�মাবাইল ০১৭৫৩-৩৮৭৯৫০ 

�ভালাহাট ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ� ��শন 

�মাবাইল ০১৩১৭-৩৩৮৪৮৪ 

িবভাগীয় িনয়�ন ক�, রাজশাহী 

�টিলেফান ০৭২১-৭৭৪২২৪ 

উপসহকারী পিরচালেকর দ�র, ফায়ার 

সািভ �স ও িসিভল িডেফ� চ�পাইনবাবগ� 

�টিলেফান: ০১৮১-৫২২১১ 

ফ�া�: ০১৮১-৫২২১১ 
ইেমইল: 

dadchapaifire@gmail.com 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

�িমক �সবার নাম �সবা �দােন সেব �া� সময় �েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় 

কাগজপ�/আেব

দন ফরম �াি� 

�ান 

�সবা��  এবং পিরেশাধ 

প�িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদবী, �ম ন�র, 

�জলা/উপ�জলার �কাড, অিফিসয়াল �টিলেফান ও 

�মাবাইল 

উ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল  

�টিলেফান ও ইেমইল 

০২ ফায়ার লাইেস� 

(অি�-�ঘ �টনা 

�িতেরাধ�লক 

পরামশ � �সবা) 

 

আেবদন �াি�র পর ৩০ 

(ি�শ) কম �িদবেসর মে� 

অিধদ�র ক��ক 

িনেয়ািজত পিরদশ �েকর 

মা�েম সংিশ� 

�িত�ান পিরদশ �ন করা 

হয়। 

 

১। �ানীয় উপ-সহকারী /সহকারী /উপ-
পিরচালক বরাবর ফায়ার সািভ �েসর 
িনধ �ািরত ফরম�রণ�ব �ক িন�বিণ �ত 
কাগজপ�সহ আেবদন করেত হেবঃ 
ক) ��ড লাইেস� 
খ) �িত�ােনর িনজ� ভবেন �বসা 
পিরচালনা হেল �পৗরসভা ক��ক 
�িত�ােনর �াবর/অ�াবর 
স�ি�র বািষ �ক ��ায়ণ প�। 
গ) ভাড়াবািড়েত �বসা হেল ভাড়ার 
�ি�প�। 
ঘ) রাজউক/�পৗরসভা ক��ক অ�েমািদত 
�াপনার নকশা। 
ঙ) �িত�ান� িলিমেটড �কা�ািন হেল 
�মেমাের�াম অব আ� �েকল।  
চ) �িত�ান সং�া� �ানীয় জন�িতিনিধ 

ক��ক অনাপি� সনদ। 

ছ) ব�তল বা বািণিজ�ক ভবন হেল (৭ 

তলা বা ২৪ িমটার বা ত���) ফায়ার 

সািভ �েসর ছাড়প�। 

জ) গােম ��স �িত�ােনর ��ে� ফায়ার 

সািভ �স িনধ �ািরত ত� িববরণী। 

অিফস ক��ক 

আেবদন ফরম 

�দান করা হয়।  

িবিধ �মাতােবক উপসহকারী পিরচালেকর দ�র, ফায়ার সািভ �স ও িসিভল 

িডেফ� চ�পাইনবাবগ� 

�টিলেফান: ০১৮১-৫২২১১ 

ফ�া�: ০১৮১-৫২২১১ 
ইেমইল: dadchapaifire@gmail.com 

সহকারী পিরচালেকর দ�র, ফায়ার 
সািভ �স ও িসিভল িডেফ�, 
রাজশাহী।  
 সহকারী পিরচালক, �টিল: ০৭২১-
৭৭২৫০১ 
adrajfire@gmail.com 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

�িমক �সবার নাম �সবা �দােন 

সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় 

কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি� �ান 

�সবা��  এবং 

পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদবী, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল �টিলেফান ও 

�মাবাইল 

উ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল  

�টিলেফান ও ইেমইল 

০৩ ব�তল বা 

বািণিজ�ক ভবেনর 

ছাড়প�  

 

৩০ 

কায �িদবস 

১। অি� �িতেরাধ ও িনব �াপন আইন-২০০৩ এর ৭নং 
ধারা অ�সাের ৭ তলা (২৪ িমটার) বা ত��� ভবেনর 
বা 
বািণিজ�ক ভবেনর অি� �িতেরাধ�লক ছাড়প� �দান 
করা হয়। 
২। �ানীয় ক��পে�র মা�েম বা সরাসির 
মহাপিরচালক বরাবর অনলাইেনর মা�েম সংিশ� 
�ি� বা �িত�ান আেবদন করেবন। 
৩। আেবদেনর সােথ ভবেনর নকশা ও দিলল �দান 
করেবন। 
৪। অতঃপর অ� অিধ�র ক��ক মেনানীত পিরদশ �ক 
০৭ (সাত) কম �িদবেসর মে� সংিশ� ভবন পিরদশ �ন 
কেরন। 
৫। পিরদশ �েনর পর অি� �িতেরাধ�লক পরামশ � �দান 
করা হয়। 
৬। পরামশ � �মাতােবক কায �কর �ব�া �হণ করা হেল 
শত� সােপে� পরবত� ০৭ (সাত) কম �িদবেসর মে� 
ছাড়প� �দান করা হয়। 
৭। পিরদশ �ন �ি�স�ত কারেণ সে�াষজনক না হেল 
ভবন �বহােরর অ�পেযাগী মেম � মহাপিরচালক 
�ঘাষণা 
করেত পােরন। 
৮। ভবন �বহােরর অ�পেযাগী �ঘাষণার কারেণ �কান 
�ি� সং�� হেল িতিন উ��প �ঘাষণার ৩০ (ি�শ) 
িদেনর মে� সরকােরর িনকট আপীল করেত 
পারেবন। 
৯। উ� আপীল �াি�র ৬০ (ষাট) িদেনর মে� 
সরকার �ড়া� িস�া� �হণ করেবন। 
 

 

http://noc.fires

ervicebd.info/ 

 

িবিধ �মাতােবক  উপসহকারী পিরচালেকর দ�র, ফায়ার সািভ �স ও িসিভল 

িডেফ� চ�পাইনবাবগ� 

�টিলেফান: ০১৮১-৫২২১১ 

ফ�া�: ০১৮১-৫২২১১ 
ইেমইল: dadchapaifire@gmail.com 

- 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

�িমক �সবার নাম �সবা �দােন 

সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ�/আেবদন ফরম 

�াি� �ান 

�সবা��  এবং পিরেশাধ প�িত (যিদ থােক) শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদবী, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল �টিলেফান ও �মাবাইল 

উ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল  

�টিলেফান ও ইেমইল 

০৪ এ�া�ুেল� �সবা তাৎ�িনক 

সংবাদ 

�াি�র 

মা�েম  

- অিফস ক��ক  আেবদন 

ফরম �দান করা হয়। 

ক) �দেশর সকল �মে�াপিলটন শহর এলাকাসহ সকল 

�পৗর এলাকায় ১ মাইল/১ িকেলািমটার হেত 

৫ মাইল/৮ িকেলািমটার পয �� ১০০ (এক শত) টাকা। 

খ) ৫ মাইেলর ঊে�� হইেত ১০ মাইল অথবা ৮ 

িকেলািমটার হইেত ১৬ িকেলািমটার পয �� �িতকল 

১৫০ (একশত) টাকা। 

গ) �রবত�/আ�ঃেজলা কেলর ��ে� �িত মাইল ১৫ 

(পনেরা) টাকা ও �িত িকেলািমটার ৯/- (নয়) টাকা। 

৬। এ�া�ুেল� সািভ �েসর আওতায় লাশ বহন করা হয় না। 

৭। হাসপাতাল হেত বািড়েত �রাগী পিরবহন করা হয় না।  

চ�পাইনবাবগ� ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ� ��শন 

�মাবাইল ০১৭৩০০০২৫১৫ �টিলেফান ০১৮১-৫২২১২ 

িশবগ� ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ� ��শন 

�মাবাইল ০১৭৩৫-৫৫৯২৪১ �টিলেফান: ০৭৮২৫৭৫৩১৩ 

উপসহকারী পিরচালেকর দ�র, ফায়ার 

সািভ �স ও িসিভল িডেফ� চ�পাইনবাবগ� 

�টিলেফান: ০১৮১-৫২২১১ 

ফ�া�: ০১৮১-৫২২১১ 
ইেমইল: 

dadchapaifire@gmail.com 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

�িমক �সবার নাম �সবা �দােন 

সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় 

কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি� �ান 

�সবা��  এবং পিরেশাধ প�িত (যিদ থােক) শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার পদবী, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল �টিলেফান ও 

�মাবাইল 

উ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ 

অিফিসয়াল  �টিলেফান ও ইেমইল 

০৫ অি� �িতেরাধ�লক 

মহড়া, পরামশ � ও 

�িশ�ণ �সবাঃ 

- আেবদন �াি� সােপে� - িবিধ �মাতােবক উপসহকারী পিরচালেকর দ�র, ফায়ার সািভ �স ও িসিভল 

িডেফ� চ�পাইনবাবগ� 

�টিলেফান: ০১৮১-৫২২১১ 

ফ�া�: ০১৮১-৫২২১১ 
ইেমইল: dadchapaifire@gmail.com 

 

০৬ ফায়ার িরেপাট � 

�দান 

�ণ �া� তদ� 

�িতেবদন 

�াি�র ১৫ 

(পেনর) 

িদেনর ম� 

িস�া� 

জানােনা হয় 

�িত�� �িত�ান ক��ক 
�ািত�ািনক �ােড 
িলিখত আেবদন ও তদ� 
�িতেবদন সে�াজনক 
হওয়ার শত�সােপে�  

কাগজপ�:  
১. আেবদনপ� ০১�  
. ত� ফরম 
৩. জিমর 
দিলল/�ি�প�  
৪. ��ড লাইেস� 
৫. িজিডর কিপ  
৬. �িত�� 
মালামােলরর ��সহ 
তািলকা  
৮. �পপার কা�ং  
 

িবমা িবহীন �িত�ান ও বীমা�ত �িত�ােনর ��ে� 
যথা�েম ১৫০/-  (একশত প�াশ) ও ১৫০০/- 
(একহাজার প�চশত) টাকা �কাড নং ১-২২৬১-০০০০-
২০০৯ �ত বাংলােদশ �াংক/�সানালী �াংেক ��জারী 
চালােনর মা�েম জমা �দান কের �ল চালান আেবদেনর 
সােথ সং�� করেত হেব।  

উপসহকারী পিরচালেকর দ�র, ফায়ার সািভ �স ও িসিভল 

িডেফ� চ�পাইনবাবগ� 

�টিলেফান: ০১৮১-৫২২১১ 

ফ�া�: ০১৮১-৫২২১১ 
ইেমইল: dadchapaifire@gmail.com 

সহকারী পিরচালেকর দ�র, 
ফায়ার সািভ �স ও িসিভল 
িডেফ�, রাজশাহী।  
 সহকারী পিরচালক, �টিল: 
০৭২১-৭৭২৫০১ 
adrajfire@gmail.com 

 

 
 
 


