
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপপররচালদকর কার্ যালয় 

ফায়ার সারভ যস ও রসরভল রিদফন্স 

বররশাল রবভাগ, বরিশাল। 

সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen Charter) 
 

উপপরিচালক, ফায়াি সারভ িস ও রসরভল রিফফন্স, বরিশাল রবভাগ এি কার্ িালয় : 

 

ক্র: 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবামূল্য এবাং পররদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(নাম, পেরব, সফান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অ্যামু্বদলন্স সসবা; 

  

১। ফায়ার সারভ যস কর্তযক 

অ্রিরনব যাপণ ও উদ্ধারকালীন 

সময় রভকটিম হাসপাতাদল 

সপ্ররণ; 

২। জনসাধারদণর পক্ষ হদত 

সর্দকান মাধ্যদম সাংবাে 

প্রারির পর অ্কুস্থদল গমন 

এবাং সরাগী বহন কদর 

হাসপাতাল অ্থবা গন্তব্যস্থদল 

সপ্ররণ; (রব:দ্র: মৃত সেহ এবাং 

সাংক্রামক সরাগী বহন করা হয় 

না); 

১। প্রদর্াজয নয়; 

২। সরাগী স্থানান্তদরর সক্ষদত্র সরাগী বৃত্তান্ত 

রেদত হদব র্ার ফম য সাংরিষ্ট সসবা সকন্দ্র/ 

ফায়ার সেশদন পাওয়া র্াদব; 

১। রবনামূদল্য; 

২। ক) সেদশর সকল এলাকায় ৫মাইল/ 

৮রক:রম: পর্ যন্ত প্ররত কল ১০০ টাকা ; 

খ) ৫ মাইল হদত ১০ মাইল/৮ রক:রম: -

১৬ রক:রম: পর্ যন্ত প্ররত কল ১৫০/-; 

গ) দূরবতী কল প্ররত মাইল ১৫ টাকা এবাং 

প্ররত রক:রম:  ৯টাকা ; 

ঘ) অ্বস্থান অ্পররহার্ য হদল প্ররত ঘণ্টা বা 

অ্াংদশর জন্য ২০ টাকা ; 

ঙ) প্ররত অ্রিদজন রসরলণ্ডার সরবরাহ 

৬০০ টাকা; 

চ) এরস চাজয ২০০ টাকা; (র্রে এরস 

এযামু্বদলন্স হয় সসদক্ষদত্র) 

তাৎক্ষরিক;  

 

 

 

 

 

 

 

সমাোঃ রমজানুর রহমান রবএফএম 

উপপররচালক  

বররশাল রবভাগ, বররশাল 

ফ োন : ০৪৩১-২১৭৩১৩৬ 

ফ োবোইল : ০১৭১৬-৯৬৮৩৭১ 

ddbsl@fireservice.gov.bd   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

২ ওয়যারহাউজ/ওয়াকযশপ 

লাইদসন্স প্রোন; 

 

আদবেন ও প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র, পররেশ যন 

প্ররতদবেন সদন্তাষজনক হদল; 

কাগজপত্র : 

১. রনধ যাররত ফরদম আদবেন; 

২. তথ্য ফরম; ৩. নকশা (দলার প্ল্যান) ; 

৪. জরমর েরলল/ভাড়ার চুরিপত্র; 

৫. জরমর মূল্যায়ন;  

৬. সেি লাইদসন্স; 

৭. সমদমাদরন্ডাম অ্ব আটি যদকলস; 

প্রারিস্থান :  

১. ওয়ান েপ সারভ যস সসন্টার; 

২. অ্রধেিদরর ওদয়বসাইট; 

রনধ যাররত/ধার্ যকৃত রফস সেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমাকরণ। সদব যাচ্চ মাশুল 

৮০০০/-(আট হাজার) টাকা সকাি নাং-১-

৭৩৬১-০০০০-২০০৯-দত বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/ সসানালী ব্যাাংদক সেজারর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা প্রোন কদর মূল 

চালান আদবেদনর সাদথ সাংযুি করদত 

হদব; 

৯০  রেন; 

https://elicense.fireservice.gov.bd/


৩ ফায়ার ররদপাট য প্রোন 

[১,০০,০০,০০১/- (এক 

সকাটি এক) টাকা হদত 

২,০০,০০,০০০/-(দুই 

সকাটি) টাকা পর্ যন্ত 

ক্ষরতর সক্ষদত্র ]; 

ক্ষরতগ্রস্থ প্ররতষ্ঠান কর্তযক 

প্রারতষ্ঠারনক প্যাদি রলরখত 

আদবেন ও তেন্ত প্ররতদবেন 

সদন্তাষজনক হওয়ার 

শতযসাদপদক্ষ; 

কাগজপত্র : 

১. আদবেন ০১ টি;       ২. তথ্য ফরম; 

৩. জরমর েরলল/চুরি পত্র; 

৪. সেি লাইদসন্স;         ৫. রজরির করপ; 

৬. ক্ষরতগ্রস্থ মালামাদলর মূল্যসহ তারলকা; 

৭. ক্ষরতগ্রস্থ মালামাদলর রস্থর রচত্র; 

৮. সপপার কাটিাং। 

প্রারিস্থান :  

উপপররচালক/সহকারীপররচালক/ 

উপসহকারী পররচালক এর কার্ যালয়; 

বীমারবহীন প্ররতষ্ঠান এবাং বীমাকৃত 

প্ররতষ্ঠাদনর সক্ষদত্র র্থাক্রদম ১৫০/-

(একশত পঞ্চাশ টাকা) ও ১৫০০/-(এক 

হাজার পাঁচশত) টাকা সকাি নাং-১-

৭৩৬১-০০০০-২০০৯ সত বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/দসানালী ব্যাাংদক সেজারর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা প্রোন কদর মূল 

চালান আদবেদনর সাদথ সাংযুি করদত 

হদব; 

পূণ যাঙ্গ তেন্ত 

প্ররতদবেন 

প্রারির ১৫ 

(পদনদরা) রেদনর 

মদধ্য রসদ্ধান্ত 

জানাদনা হদব; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


