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ফহুতর/ফার্ণর্জিক/র্ল্প বফন র্যদ িদনয রেকর্রস্ট 

র্যদ িদনয সূত্রঃ 

 

ক. বফন াংক্রান্ত র্ফফযণঃ 

১। বফন ভার্রক াংক্রান্ত তথ্যার্দঃ 

i. নাভঃ 

ii. ঠিকানাঃ 

iii. এনআইর্ি, রভাফাইর নম্বয ও ইদভইরঃ 

২। বফনটিয দখরদায/বাড়াটিয়া/ব্যফাযকাযী কর্তিক্ষ াংক্রান্ত তথ্যার্দঃ 

i. নাভঃ 

ii. ঠিকানাঃ 

iii. এনআইর্ি, রভাফাইর নম্বয ও ইদভইরঃ 

৩। প্লদে র্ফদ্যভান বফন/স্থানা /অফকা াদভায াংবা ,ধযণ উদর্খণফ িক ণণ ি র্ফফযণঃ  

 

 

 

৪। পায়ায রাইদন্স নম্বযঃ 

৫। ণফ িফতী অর্িকান্ড াংক্রান্ত তথ্যার্দ (মর্দ ঘদে থাদক)ঃঃ 

৬। বফন অনুদভাদনকাযী াংস্থামূঃ 

        র্টি কদ িাদযন; স্মাযক নাং- 

        রৌযবা; স্মাযক নাং- 

          উন্নয়ন কর্তিক্ষ; স্মাযক নাং- 

          পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্স অর্ধদপ্তয; স্মাযক নাং- 

 

৬। বফন ব্যফাযকাযীয াংবাঃ রভাে =  জন ক)পুরুল………………. খ)ভর্রা…………….. 

৭। বফনটিয র্নভ িাণ শুরু ও রদলয তার্যখঃ 

৮। বফনটি ব্যফায শুরুয তার্যখঃ 

http://www.fireservice.gov.bd/


খ। অর্ি র্নযাত্তা র্ফলয়ক ব্যফস্থার্দয র্ফফযণঃ 

০১। যাস্তা াংক্রান্ত তথ্যঃ ম্মূখস্থ প্রধান যাস্তা াংক্রান্ত র্ফফযণঃ     প্রস্থতাঃ   উর্ধ্ি র্িয়াদযন্সঃ 

               আবিন্তযীণ যাস্তা াংক্রান্ত র্ফফযণঃ        প্রস্থতাঃ   উর্ধ্ি র্িয়াদযন্সঃ 

 ০২। ভূগবিস্থ জরাধাদযয আয়তন ও ধাযণক্ষভতাঃ (র্রাংকরায ও যাইজায  উবয়ই থাকদর শুধুভাত্র র্রাংকরায এয ার্ন প্রফা র্নর্িত কযদত দফ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৩। ভূগবিস্থ জরাধায ব্যাতীত র্নকেস্থ ার্নয উৎদয (পুকুয/নদী-নারা/খার) র্ফফযণঃ 

 

০৪। পায়ায র্িদগি কাদনকন ও ইন্টাযনার াইদেন্ট াংক্রান্ত তথ্যার্দঃ 

i. পায়ায র্িদগি কাদনকন িায়া ২.৫ ইর্ি এফাং পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িদপন্স র্ফবাদগয াদথ াভঞ্জস্যণণ ি র্কনা -    িাঁ             না 

ii. র্রায াইদেন্ট আদে র্কনা – 

iii. বফদনয প্রর্ত রলাদয প্রর্তটি যাইজায দয়দন্ট ননর্যোর্ন িাং রপ্রায র্যর্িউর্াং বাল্ব রাজর্যর এফাং ২.৫ ইর্ি িায়া র্ফর্ষ্ট াইদেন্ট দয়ন্ট আদে র্কনা তায 

র্ফস্তার্যত ফণ িনা- 
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০৫। াম্প াংক্রান্ত র্ফফযণঃ  

i.   রভইন াম্প-             র্জর্এভ,            স্টিান্ডফাই াম্প-        র্জর্এভ,         জর্ক াম্প-        র্জর্এভ 

ii. অদো ট্রান্সপায র্দস্টভ (ATS) আ   র্কনা?         িাঁ         না , মর্দ থাদক তাদর তা োলু য় ---------- রদকন্ড-এ 

iii. াম্প াকন- র্জটিব/দনদগটিব 

 

০৬। যাইজায াংক্রান্ত র্ফফযণঃ 

i. যাইজাদযয অফস্থান- 

ii. যাইজাদযয াংবা- 

iii. যাইজাদযয িায়ার্ভোয- 

০৭। র্রাংকরায াংক্রান্ত তথ্যঃ আযাইে োই-       টি         রনিিান্ট োই- টি  

 

০৮। র্িঁর্ড় াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

                             

স    

      স            

স    

          

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
i.  

I. জরুর্য র্নগ িভণ র্িঁর্ড়মূ এয়ায কভদপ্রি র্কনা-   িাঁ        না 

II. জরুর্য র্নগ িভণ র্িঁর্ড়মূ তা ও রধাঁয়ামুক্ত র্কনা-     িাঁ      না 

III. াধাযণ র্িঁর্ড়য াংবা ও প্রস্থতা (প্রর্তটি বফদনয জন্য উদর্খ করুন)- 

 

IV. পায়ায রিায ও অন্যান্য দযজামূদয ওদর্নাং/দিার্জাং ঠিক র্কনা-   িাঁ           না 

V. র্িঁর্ড় েরােদরয কর থ ফাধামুক্ত র্কনা-           িাঁ      না 

VI. কর র্িঁর্ড় োদদ র্গদয় রখাদরদে র্কনা-               

VII. প্রর্তটি রলাদয পায়ায রপটি রর্ফ আদে র্কনা (ফহুতর বফদনয রক্ষদত্র)-               



০৯। র্রপে াংক্রান্ত র্ফফযণঃ  

i. পায়ায র্রপে এয াংবা- 

ii. প্যাদঞ্জায র্রপে এয াংবা- 

১০। র্িদেকন ব্যফস্থায র্ফফযণঃ 

i. পায়ায কদরাররুভ াংক্রান্ত র্ফফযণঃ 

 অফস্থান- 
  

 র্যর্োয কদরার প্যাদনর (র্িদপ্ল রফাি ি)  
    

 এনাউনর্দয়েয  জরুর্য রফা ার্ব িদয নাম্বায 
    

 গুরুত্বণণ ি োর্ফমূ  াফ িক্ষর্ণক রপটি অর্পায 
    

 ইর্ন্ডদকেয ভর্নেয  অন্যান্য 

ii.  

 রস্মাক র্িদেক্টয, াংবা-   র্ে র্িদেক্টয, াংবা-  ভার্ি র্িদেক্টয, াংবা-  
  

 

iii. এরাভ ি ব্যফস্থা-  আদে  রনই 
     

iv. ররাফ রাইে-  আদে  রনই 
     

v. র্এ র্দস্টভ-  আদে  রনই 
     

vi. ইভাদজিন্সী রাইে-  আদে  রনই 
     

vii. এর্িে াইদনজ-  আদে  রনই 
     

১১। বফদ্যির্তক াফদস্টন াংক্রান্ত তথ্যঃ  

i. ররাদকন-  আদে  রনই 
     

ii. ৪ ঘন্টা পায়ায রযদেি ওয়ার ও ২ ঘন্টা রযদেি রিায দ্বাযা রাদযদেি -  আদে  রনই 
     

iii. আর্থ িাং-  আদে  রনই 
     

iv. কিফর রট্র-  আদে  রনই 
     

v. অদো াে িাউন-  আদে  রনই 
     

vi. পায়ায স্টায-  আদে  রনই 

     

vii.                আদে  রনই 
 

 

 

 

 

 



১২। রজনাদযেয াংক্রান্ত তথ্যঃ 

i. ররাদকন-     
     

ii. ৪ ঘন্টা পায়ায রযদেি ওয়ার দ্বাযা রাদযদেি   আদে  রনই 
     

iii. আর্থ িাং-  আদে  রনই 
     

iv. কিফর রট্র-  আদে  রনই 
     

v. অদো াে িাউন-  আদে  রনই 
     

vi. পায়ায স্টায-  আদে  রনই 
     

vii. অদো ট্রান্সর্ভন র্দস্টভ-  আদে  রনই 

     

viii.                আদে  রনই 

 

১৩। ফয়রায াংক্রান্ত তথ্যঃ 

i. ররাদকন- 

ii. ৪ ঘন্টা পায়ায রযদেি আযর্র্ ওয়ার ও দ্যই ঘন্টা পায়ায রযদেি রিায -       আদে            রনই 

iii. র্িদেকন ব্যফস্থা-  আদে   রনই 

iv. রবর্ন্টদরন ব্যফস্থা-   আদে / নাই 

১৪। বফদনয োদদ রাইের্নাং প্রদেকন র্দস্টভ স্থান কযা দয়দে র্কনা(র্ফস্তার্যত ফণ িনা)- 

 

 

 

 

১৫। রযর্জস্টায মূ াংযক্ষণ কযা য় র্কনা- 

 আর্থ িাং রযর্জস্টায-  থাভ িার স্ক্িার্নাং রযর্জস্টায- 
    

 পায়ায ও ইবাকুদয়ন র্ের রযর্জস্টায-  ইদরকর্ট্রকিার রপটি রট্রর্নাং রযর্জস্টায- 
    

 রভইনদেদনন্স যর্জস্টায-  অন্যান্য- 

 



১৬। আবিন্তযীণ াজ যঞ্জাভার্দ াংক্রান্ত তথ্যঃ 

i. রিদকাদযন-                                       য় 

ii. পর র্র্রাং-                                          য় 

iii. িাকেমূ-                                   ফ য়              স                                  ফ য়              স       য়   

iv. ওয়ার রার-      ফ য়              স               ফ য়              স       য় 

১৭। রলায াংদমাজন াংক্রান্ত তথ্যার্দঃ 

১৮। বফদনয উচ্চতা ২৬ র্ভোয ফা ৮ভ তরায উদর্ধ্ি দর জরুর্য র্নগ িভণ র্িঁর্ড় এরাকায় তা, রধাঁয়া ও আগুণমুক্ত র্যর্পউজ এর্যয়া আদে র্কনা- 

১৯। বফদনয োদ র্ফলদয় র্ফস্তার্যত-   %খার্র আদে,  % খার্র রনই 

২০। ফনদমাগ্য অর্ির্নফ িাক মন্ত্র স্থান কযা আদে র্কনা ও তায াংবা- 

২১। অর্ি র্নফ িাণ, উদ্ধায ও প্রাথর্ভক র্ের্কৎা র্ফলদয় পায়ায ার্ব ি ওর্র্বর র্িদপন্স অর্ধদপ্তয দত প্রর্র্ক্ষত জনফদরয াংবা- 

২২। বফন ব্যফাযকাযীদদয ভন্বদয় অর্ি র্নফ িাণ ও উদ্ধায ম্পকীয় ব্যফস্থানা কর্ভটি আদে র্কনা- 

 

র্যদ িনকাদর উর্স্থত প্রর্তষ্ঠান ভার্রক/কর্তিক্ষ/প্রর্তর্নর্ধয স্বাক্ষয, ণণ ি নাভ, ঠিকানা 

 

র্যদ িনকাযী টিদভয সুার্য(প্রদয়াজদন অর্তর্যক্ত াতা াংদমাজন করুন)ঃঃ 

 

 

 

 

 

র্যদ িনকাযী কভ িকতিাদদয নাভ, দফী ও স্বাক্ষযঃ 

১। 

২। 

র্যদ িন টিভ প্রধাদনয নাভ প্রধাদনয স্বাক্ষয ও ীর 


