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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর 

কাজী আলাউর্িন ররাি, ঢাকা 

www.fireservice.gov.bd 
 

রসবা প্রোন প্রর্তশ্রুর্ত (Citizen’s Charter) 

 

১. র্ভশন (Vision) ও র্িশন (Mission): 

 

 ভিশন (Vision):  ‘‘অর্িকাণ্ডসহ সকল দুদ্ িাগ রিাকার্বলা ও নাগর্রক সুরক্ষা র্নর্কতকরদণর িাযদি এর্শয়ার অন্যতি রেষ্ঠ প্রর্তষ্ঠান র্হদসদব সক্ষিতা অজিন।’’  

 

 ভিশন (Mission):  ‘‘দুদ্ িাগ দুর্ িটনায় জীবন ও সম্পে রক্ষার িাযদি র্নরাপে বাাংলাদেশ গদে রতালা।’’  

 

২.  প্রর্তশ্রুত রসবাসমুহ  

 

২.১) নাগর্রক রসবা :  
 

ক্র: 

নাং 

রসবার নাি রসবা প্রোন পদ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

রসবামূল্য এবাং পর্রদশাি পদ্ধর্ত রসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা 

(নাি, পের্ব, রফান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

 

অর্ির্নব িাপণ, উদ্ধার, 

প্রাথর্িক র্ির্কৎসা; 

র্দকান িাযদি সাংবাে প্রার্প্তর 

পর অকুস্থদল গিন ও অর্ি 

র্নব িাপণ/উদ্ধার/প্রাথর্িক র্ির্কৎসা 

প্রোন ও হাসপাতাদল রপ্ররণ; 

প্রদ্াজয নয়; প্রদ্াজয নয়; সাংবাে প্রার্প্ত 

রথদক কা্ িক্রি 

রশষ না হওয়া 

প্ িন্ত; 

ভারপ্রাপ্ত কি িকতিা 

শাহজােী সুলতানা 

রকন্দ্রীয় র্নয়ন্ত্রণ কক্ষ 

রফান : ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫ 

রিাবাইল : ০১৫৫৪-৩৩৫৯৮৫ 

control@fireservice.gov.bd 

2.  আবার্সক/বার্ণর্জয

ক বহুতল ভবদনর 

ছােপত্র; 

আদবেনকারী কর্তিক প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ র্লর্িত/ অনলাইন 

আদবেদনর রপ্রর্ক্ষদত সদন্তাষজনক 

পর্রেশ িন  প্রর্তদবেন ও সঠিক 

তথ্য-প্রিাদণর র্ভর্িদত 

শতিসাদপদক্ষ ছােপত্র প্রোন; 

কাগজপত্র : 

১.আদবেন পত্র (র্নি িার্রত ফরদি); 

২. নকশা (র্লদজন্ড িাট িসহ 

রলাদকশন প্ল্যান,  সাইট প্ল্যান, 

রলার প্ল্যান, ফায়ার রসফটি প্ল্যান); 

৩.জর্ির ের্লল, অন্যান্য তথ্যার্ে; 

৪. পূরণকৃত তথ্য ফরি;   

৫. গুগল ম্যাপ। 

 

 

প্রদ্াজয নয়; সদব িাচ্চ ৩০  

র্েন; 

রিাোঃ িার্নকুজ্জািান র্বএফএি 

সহকারী পর্রিালক  

(ওয়যারহাউজ ও ফায়ার র্প্রদভনশন) 

রফান : ০২২২৩৩৫৫৫৫৫/২১৭ 

মিাবাইল :  ০১৭১৭-১৩৬৭৬৬ 

adwp@fireservice.gov.bd  
 

              

 

mailto:control@fireservice.gov.bd
https://enoc.fireservice.gov.bd/login
tel:%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E0%A7%A9%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%AB/%E0%A7%A8%E0%A7%A7%E0%A7%AD
tel:%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A7%E0%A7%A9%E0%A7%AC%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%AC
mailto:adwp@fireservice.gov.bd
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাি রসবা প্রোন পদ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

রসবামূল্য এবাং পর্রদশাি পদ্ধর্ত রসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা 

(নাি, পের্ব, রফান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

3.  ফায়ার র্রদপাট ি 

(২ রকাটি টাকার 

অর্িক ক্ষর্তর 

রক্ষদত্র); 

ক্ষর্তগ্রস্থ ব্যর্ি/ প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসহ র্লর্িত 

আদবেন করার পর তেন্ত কর্িটির 

প্রর্তদবেদনর র্ভর্িদত ফায়ার 

র্রদপাট ি প্রোন; 

 

কাগজপত্র : 

১. আদবেন পত্র (সাো কাগজ); 

২. র্জর্ির কর্প; 

৩. ক্ষর্তগ্রস্ত িালািাদলর মূল্যসহ  

 তার্লকা; 

৪. ক্ষর্তগ্রস্ত িালািাদলর র্স্থর র্িত্র; 

৫. রপপার কাটিাং; 

৬. িালাদনর মূল কর্প; 

 

বীিার্বহীন এবাং বীিাকৃত প্রর্তষ্ঠাদনর 

রক্ষদত্র ১৫০/- ও  ১৫০০/- টাকা  

(উভয় রক্ষদত্র ১৫% ভযাট র্াগ 

করদত হদব) রকাি নাং -১-৭৩৬১- 

০০০০-২০০৯-দত বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

রসানালী ব্যাাংদক রেজার্র িালাদনর 

িাযদি জিা প্রোন করদত হদব; 

পূণ িাঙ্গ তেন্ত 

প্রর্তদবেন প্রার্প্তর 

১৫ (পদনদরা) 

র্েদনর িদয 

র্সদ্ধান্ত 

অবর্হতকরণ; 

রিাোঃ িার্নকুজ্জািান র্বএফএি 

সহকারী পর্রিালক  

(ওয়যারহাউজ ও ফায়ার র্প্রদভনশন) 

রফান : ০২২২৩৩৫৫৫৫৫/২১৭ 

মিাবাইল :  ০১৭১৭-১৩৬৭৬৬ 

adwp@fireservice.gov.bd 
  

              

4.  রেচ্ছাদসবক 

প্রর্শক্ষণ; 

র্বজ্ঞর্প্তর রপ্রর্ক্ষদত র্শক্ষাথী সািারণ 

নাগর্রক (১৮-৪৫ বছর) এর 

আদবেদনর র্ভর্িদত প্রর্শক্ষণ 

প্রোন; 

১.র্নকটবতী ফায়ার রেশদন 

র্নবন্ধনকরণ; 

বরাি প্রার্প্ত সাদপদক্ষ; বাদজট প্রার্প্ত 

সাদপদক্ষ; 

রিাোঃ ির্নর রহাদসন র্পএফএি 

সহকারী পর্রিালক (প্রর্শক্ষণ) 

রফান : ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২২৭ 

মিাবাইল : ০১৭১৯-১১৪৮৫০  
adtrg@fireservice.gov.bd  

 

5.  অর্ি প্রর্তদরাি ও  

র্নব িাপণ, উদ্ধার এবাং 

প্রাথর্িক র্ির্কৎসা  

র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ 

পরািশ ি, সাদভ ি ও 

িহো; 

ক) সরকার্র প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

আদবেন প্রার্প্তর পর র্নর্ে িষ্ট তার্রি 

ও সিদয় র্নি িার্রত কর্িটি/সাংর্িষ্ট 

ফায়ার রেশন কর্তিক; 

ি) রবসরকার্র প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

আদবেন প্রার্প্তর পর র্নর্ে িষ্ট তার্রি 

ও সিদয় র্নি িার্রত প্রর্শক্ষক 

প্যাদনল কর্তিক; 

কাগজপত্র : 

১. আদবেন পত্র; 

 

প্রাভি স্থান : 

১. অনলাইন; 

ক) প্রদ্াজয নয়; 

ি) প্রর্শক্ষণ : ১৫০৩৮/- টাকা।  

গ) িহো : 

    ৬তলা ভবদন=৬০৩৮/-টাকা।  

    ৬তলার ঊদবি=১০০৩৮/-টাকা।  

ঘ) পরািশ ি : 

    প্রর্ত ভবন   =৫০৩৮/-টাকা  

 

 

[র্ফ এর টাকা ‘‘ফায়ার সার্ভ িস ও 

র্সর্ভল র্িদফন্স রবসাির্রক প্রর্শক্ষণ 

তহর্বল, ব্রাক ব্যাাংদকর র্ রকান 

শািায় জিা প্রোন করা ্াদব। র্কন্তু 

জিা প্রোদনর রর্শে( রপ র্িপ) 

অনলাইন হদত িাইনদলাি কদর র্নদত 

হদব। (র্ব:দ্র: ব্রাক ব্যাাংক এর 

অনলাইন রথদক িাউনদলািকৃত রপ 

র্িপ ব্যর্তত অন্য রপ র্িপ এর 

িাযদি টাকা জিা করদল আদবেন 

গ্রহনদ্াগ্য হদবনা) । িাউনদলািকৃত 

রপ র্িপ  এর মূল কর্প আদবেন পদত্রর 

আদবেন করার 

এক িাদসর 

িদয; 

শাহ্ ইিরান 

উপসহকারী পর্রিালক (িোঃোোঃ) 

রফান : ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২২৬ 

মিাবাইল : ০১৭১০-৮২৫৮৩৪    

fscd.ptc@gmail.com    

  

   

 

tel:%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E0%A7%A9%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%AB/%E0%A7%A8%E0%A7%A7%E0%A7%AD
tel:%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A7%E0%A7%A9%E0%A7%AC%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%AC
mailto:adwp@fireservice.gov.bd
mailto:adtrg@fireservice.gov.bd
https://fsc.fireservice.gov.bd/
mailto:fscd.ptc@gmail.com
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাি রসবা প্রোন পদ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

রসবামূল্য এবাং পর্রদশাি পদ্ধর্ত রসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা 

(নাি, পের্ব, রফান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সাদথ সাংযুি করদত হদব। প্রর্শক্ষণ, 

পরািশ ি ও সাদভ ির রক্ষদত্র প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিপক্ষ ্ াতায়াদতর ব্যবস্থা করদবন; 

 

6.  রপাে গ্রযাজুদয়ট 

র্িদপ্ল্ািা ইন ফায়ার 

সাদয়ন্স এন্ড 

রটকদনালর্জ  

র্বজ্ঞর্প্তর প্রকাশশর পর 

আশবদনকারী কর্তকৃ প্রশয়াজনীয় 

কাগজপত্র সহ ভলভিত বা অনলাইন 

আশবদন; 

 

আদবেদনর র্াগ্যতা : 

মেশকান ভবষশয় স্নাতক/সিিান 

ভিগ্রীধারী (তশব উচ্চ িাধ্যভিক 

পোৃশয় অবশ্যই সাশয়ন্স ব্যাকগ্রাউন্ড 

হশত হশব) 

কাগজপত্র : 

১) আশবদনপত্র; 

২) মপ-অিাৃর 

৩) সকল ভশক্ষাগত মোগ্যতার সনদ 

(৪) পাসশপার্ ৃসাইশজর ছভব 

৫) আবর্িক অন্যান্য কাগজপত্র 

প্রার্প্তস্থান : 

১. অর্িেপ্তর 

২. রের্নাং কিদপ্ল্ক্স 

৩. অনলাইন রপাট িাল 

 

প্রভশক্ষণ : 

১) আদবেন র্ফ=৩৫০/- টাকা 

২) রিাট রক্রর্িট সাংখ্যা ৪০; 

    প্রথি রসর্িোর=২০ 

    র্িতীয় রসর্িোর=২০ 

৩) প্রর্ত রক্রর্িদটর জন্য ২২০০/- 

    টাকা র্ফ পর্রদশাি করদত হদব; 

৪) ররর্জদেশন র্ফ= ২০০০/- টাকা। 

 

০১ বছর রিয়ার্ে 

রপাে গ্রাজুদয়ট 

(অনাবার্সক) 

র্শক্ষাকা্ িক্রি 

 

রিাোঃ ির্নর রহাদসন র্পএফএি 

সহকারী পর্রিালক (প্রর্শক্ষণ) 

রফান : ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২২৭ 

মিাবাইল : ০১৭১৯-১১৪৮৫০  
adtrg@fireservice.gov.bd  
 

7.  ফায়ার সাইন্স এন্ড 

অকুরপশনাল রসফটি  

রকাস ি; 

র্বজ্ঞর্প্তর প্রকাশশর পর 

আশবদনকারী কর্তকৃ প্রশয়াজনীয় 

কাগজপত্র সহ ভলভিত বা অনলাইন 

আশবদন; 

 

কাগজপত্র : 

১) আশবদনপত্র; 

২) মপ-অিাৃর 

৩) সকল ভশক্ষাগত মোগ্যতার  সনদ 

৪) পাসশপার্ ৃসাইশজর ছভব-২কভপ 

৫) ষ্ট্যাম্প সাইশজর ছভব-২কভপ 

৬) আবর্িক অন্যান্য কাগজপত্র 

প্রার্প্তস্থান: 

১. অর্িেপ্তর 

২. রের্নাং কিদপ্ল্ক্স 

৩. অনলাইন রপাট িাল 

 

 

প্রভশক্ষণ : 

রাোয়ত্ব র্ রকান ব্যাাংক হদত 

৩৫,৫০০ টাকার রপ-অি িাদর/ ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট  এর মূল কর্প আদবেন পদত্রর 

সাদথ সাংযুি করদত হদব; 

৬ িাস মিয়াভদ 

ফায়ার ভিশলািা 

মকাস;ৃ 

রিাোঃ ির্নর রহাদসন র্পএফএি 

সহকারী পর্রিালক (প্রর্শক্ষণ) 

রফান : ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২২৭ 

মিাবাইল : ০১৭১৯-১১৪৮৫০  
adtrg@fireservice.gov.bd  
 

https://bdfscdtraining.com/course-detail/1
https://bdfscdtraining.com/course-detail/3
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাি রসবা প্রোন পদ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

রসবামূল্য এবাং পর্রদশাি পদ্ধর্ত রসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা 

(নাি, পের্ব, রফান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

8.  ফায়ার মসফটি 

ম্যাশনজার মকাস;ৃ 

র্বজ্ঞর্প্তর প্রকাশশর পর 

আশবদনকারী কর্তকৃ প্রশয়াজনীয় 

কাগজপত্র সহ ভলভিত বা 

অনলাইন  আশবদন; 

কাগজপত্র : 

১) আশবদনপত্র; 

২) মপ-অিাৃর 

৩) সকল ভশক্ষাগত মোগ্যতার 

সনদ 

৪) পাসশপার্ ৃসাইশজর ছভব-২কভপ 

৫) ষ্ট্যাম্প সাইশজর ছভব-২কভপ 

৬) আবর্িক অন্যান্য কাগজপত্র 

 

প্রার্প্তস্থান : 

১. অর্িেপ্তর 

২. রের্নাং কিদপ্ল্ক্স 

৩. অনলাইন রপাট িাল 

(www.fireservice. gov.bd) 

 

প্রভশক্ষণ : 

রাোয়ত্ব র্ রকান ব্যাাংক হদত 

৫০,৫০০ টাকার রপ-অি িাদর/ব্যাাংক 

ড্রাফ্ট এর মূল কর্প আদবেন পদত্রর 

সাদথ সাংযুি করদত হদব; 

৬ িাস মিয়াভদ 

ফায়ার ভিশলািা 

মকাস;ৃ 

রিাোঃ ির্নর রহাদসন র্পএফএি 

সহকারী পর্রিালক (প্রর্শক্ষণ) 

রফান : ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২২৭ 

মিাবাইল : ০১৭১৯-১১৪৮৫০  
adtrg@fireservice.gov.bd 

  

 

9.  অযামু্বদলন্স; জনসািারদণর পক্ষ হদত র্দকান 

িাযদি সাংবাে প্রার্প্তর পর 

অকুস্থদল গিন এবাং ররাগী বহন 

কদর হাসপাতাল অথবা গন্তব্যস্থদল 

রপ্ররণ; 

(র্ব: দ্র: মৃত রেহ এবং সাংক্রািক 

ররাগী বহন করা হয় না); 

ররাগী স্থানান্তদরর রক্ষদত্র র্নি িার্রত 

ফরদি ররাগীর বৃিান্ত র্েদত হদব ্ ার 

ফি ি সাংর্িষ্ট রসবা রকন্দ্র/ ফায়ার 

রেশদন পাওয়া ্াদব; 

ক) রেদশর সকল এলাকায় ৫িাইল/ 

৮র্ক:র্ি: প্ িন্ত প্রর্ত কল ১০০ টাকা 

; 

ি) ৫ িাইল হদত ১০ িাইল/ ৮ 

র্ক:র্ি: হদত ১৬ র্ক:র্ি: প্ িন্ত প্রর্ত 

কল  ১৫০ টাকা ; 

গ) দূরবতী কল প্রর্ত িাইল ১৫ 

টাকা এবাং প্রর্ত র্ক:র্ি: ৯টাকা ; 

র্) অযামু্বদলন্স গার্ে িারা ররাগী 

পর্রবহন কাদল অবস্থান অপর্রহা্ ি 

হদল প্রর্ত র্ণ্টা বা অাংদশর জন্য ২০ 

টাকা ; 

ঙ)প্রর্ত অর্ক্সদজন র্সর্লণ্ডার 

সরবরাহ ৬০০ টাকা; 

ি) এর্স িাজি ২০০ টাকা; (্র্ে এর্স 

এযামু্বদলন্স হয় রসদক্ষদত্র) 

 

 

সাংবাে প্রার্প্ত 

রথদক কা্ িক্রি 

রশষ না হওয়া 

প্ িন্ত; 

মিাোঃ দুলাল ভিয়া 

উপপর্রিালক (অযামু্বদলন্স) 

রফান : ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২১৩ 

মিাবাইল : ০১৭১৬৯৮৪৯৮৯ 

ddambu@fireservice.gov.bd 

 

 
 

https://bdfscdtraining.com/course-detail/2
mailto:adtrg@fireservice.gov.bd
tel:%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%AF%E0%A7%AE%E0%A7%AA%E0%A7%AF%E0%A7%AE%E0%A7%AF
mailto:ddambu@fireservice.gov.bd
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২.২) প্রার্তষ্ঠার্নক রসবা : 

 

ক্র: 

নাং: 

রসবার নাি রসবা প্রোন পদ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রার্প্তস্থান রসবামূল্য এবাং পর্রদশাি পদ্ধর্ত রসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা 

(নাি, পের্ব, রফান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ফায়ার র্রদপাট ি 

(২ রকাটি টাকার 

অর্িক ক্ষর্তর 

রক্ষদত্র); 

সরকার্র/ রবসরকার্র 

প্রর্তষ্ঠাদনর র্নকট হদত 

অনুদরািপত্র অথবা 

র্বজ্ঞ আোলদতর র্নকট 

হদত আদেশ প্রার্প্তর পর 

পর তেন্ত কর্িটির 

প্রর্তদবেদনর র্ভর্িদত 

ফায়ার র্রদপাট ি প্রোন; 

 

কাগজপত্র : 

1. আদবেন পত্র (সাো কাগজ); 

2. জর্ির ের্লল/চুর্ি পত্র; 

3. থানার র্জর্ির কর্প; 

4. ক্ষর্তগ্রস্ত িালািাদলর মূল্যসহ 

তার্লকা;  

5. ক্ষর্তগ্রস্ত িালািাদলর র্স্থর র্িত্র; 

6. রপপার কাটিাং;  

7. তেদন্তর প্রদয়াজদন আবর্িক 

অন্যান্য কাগজপত্র; 
 

বীিার্বহীন এবাং বীিাকৃত প্রর্তষ্ঠাদনর রক্ষদত্র 

১৫০/- ও  ১৫০০/- টাকা রকাি নাং -১-

৭৩৬১- ০০০০-২০০৯-দত বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/ রসানালী ব্যাাংদক রেজার্র িালাদনর 

িাযদি জিা প্রোন করদত হদব; 

তেন্ত 

প্রর্তদবেন 

প্রার্প্তর 

১৫(পদনদরা) 

র্েদনর িদয 

র্সদ্ধাদন্ত 

অবর্হতকরণ; 

রিাোঃ িার্নকুজ্জািান র্বএফএি 

সহকারী পর্রিালক  

(ওয়যারহাউজ ও ফায়ার র্প্রদভনশন) 

রফান : ০২২২৩৩৫৫৫৫৫/২১৭ 

মিাবাইল :  ০১৭১৭১৩৬৭৬৬ 

adwp@fireservice.gov.bd  

 

              

 

২ অর্ি প্রর্তদরাি ও  

র্নব িাপণ, উদ্ধার এবাং 

প্রাথর্িক র্ির্কৎসা  

র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ 

পরািশ ি, সাদভ ি এবাং 

িহো; 

ক) সরকার্র প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিক আদবেন প্রার্প্তর 

পর র্নর্ে িষ্ট তার্রি ও 

সিদয় র্নি িার্রত 

কর্িটি/সাংর্িষ্ট ফায়ার 

রেশন কর্তিক; 

ি) রবসরকার্র 

প্রর্তষ্ঠান কর্তিক 

আদবেন প্রার্প্তর পর 

র্নর্ে িষ্ট তার্রি ও সিদয় 

র্নি িার্রত প্রর্শক্ষক 

প্যাদনল কর্তিক; 

কাগজপত্র : 

১. আদবেন পত্র; 

 

প্রাভি স্থান : 

১. অনলাইন; 

ক) প্রদ্াজয নয়; 

ি) প্রর্শক্ষণ : ১৫,০৩৮/- টাকা।  

গ) িহো : 

    ৬তলা ভবদন=৬০৩৮/-টাকা।  

    ৬তলার ঊদবি=১০,০৩৮/-টাকা।  

ঘ) পরািশ ি : 

     প্রর্ত ভবন   =৫০৩৮/-টাকা  

[র্ফ এর টাকা ‘‘ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িদফন্স রবসাির্রক প্রর্শক্ষণ তহর্বল,  

অনলাইদন ব্রাক ব্যাাংদকর র্ রকান শািায় 

জিা প্রোন করা ্াদব। র্কন্তু জিা প্রোদনর 

রর্শে( রপ র্িপ) অনলাইন হদত িাইনদলাি 

কদর র্নদত হদব। (র্বোঃদ্রোঃ ব্রাক ব্যাাংক এর 

অনলাইন রথদক িাউনদলািকৃত রপ র্িপ 

ব্যর্তত অন্য রপ র্িপ এর িাযদি টাকা জিা 

করদল আদবেন গ্রহনদ্াগ্য হদবনা)। 

িাউনদলািকৃত রপ র্িপ  এর মূল কর্প 

আদবেন পদত্রর সাদথ সাংযুি করদত হদব। 

প্রর্শক্ষণ, পরািশ ি ও সাদভ ির রক্ষদত্র প্রর্তষ্ঠান 

কর্তিপক্ষ ্াতায়াদতর ব্যবস্থা করদবন; 

আদবেন 

করার এক 

িাদসর িদয; 

শাহ্ ইিরান 

উপসহকারী পর্রিালক (িোঃোোঃ) 

রফান : ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২২৬ 

মিাবাইল : ০১৭১০-৮২৫৮৩৪      

fscd.ptc@gmail.com 

 

 

  

 

 

 

tel:%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E0%A7%A9%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%AB/%E0%A7%A8%E0%A7%A7%E0%A7%AD
tel:%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%A7%E0%A7%A9%E0%A7%AC%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%AC
mailto:adwp@fireservice.gov.bd
https://fsc.fireservice.gov.bd/
mailto:fscd.ptc@gmail.com
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২.৩)অভযন্তরীণ রসবা : 

ক্র: 

নাং: 

রসবার নাি রসবা প্রোন পদ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

রসবামূল্য এবাং পর্রদশাি 

পদ্ধর্ত 

রসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা 

(নাি, পের্ব, রফান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ রপনশন িঞ্জুর; প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসহ  র্নি িার্রত ফরদি 

আদবেন র্নয়ন্ত্রণকারী কর্তিপশক্ষর িাযদি 

রপ্ররদণর পর পরীক্ষা র্নরীক্ষাদন্ত রপনশন 

র্বর্িিালা অনু্ায়ী রপনশন িঞ্জুর; 

সার্ভ িস বই, ছর্ব জাতীয় 

পর্রিয় পত্র প্রতযার্শত রশষ 

রবতন সনে (ELPC) না 

োর্ব প্রতযয়নপত্রসহ অন্যান্য 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র;  

প্রদ্াজয নয়; সদব িাচ্চ ১ 

িাদসর িদয; 

রিাোঃ নইমুল আহসান ভ ূঁইয়া 

সহকারী পর্রিালক (প্রশাোঃ ও অথ ি) 

ও কল্যাণ কি িকতিা 

রফান : ০২২২৩৩৮৭৬৪০/২১৪ 

মিাবাইল :  ০১৭১৫-১৬৭৬২০ 

adaf@fireservice.gov.bd  

২ ছুটি িঞ্জুর; 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসহ  র্নি িার্রত ফরদি 

আদবেন র্নয়ন্ত্রণকারী কর্তিপশক্ষর িাযদি 

রপ্ররদণর পর পরীক্ষা র্নরীক্ষাদন্ত রপনশন 

র্বর্িিালা অনু্ায়ী রপনশন িঞ্জুর; 

আদবেন ফরি, র্ির্কৎসা 

সনে, ছুটির র্হসাব, সুস্থতার 

সনে, র্হসাবরক্ষণ অর্ফস 

কর্তিক প্রতযয়ন;  

প্রদ্াজয নয়; সদব িাচ্চ ১৫ 

র্েদনর িদয; 

মিাোঃ জসীি উভিন  ভপএফএি 

উপপর্রিালক (প্রশাোঃ ও অথ ি) 

রফান : ০২২২৩৩৮৭৬৪০/২০৯ 

মিাবাইল : ০১৭৮৯-৭৭০০২৪ 

ddaf@fireservice.gov.bd 

৩ র্বভাগীয় 

কি িকতিা/কি িিারী 

কল্যাণ ; 

র্বভাগীয় কল্যাণ তহর্বল হদত র্ির্কৎসা সাহায্য;  

োর্য়ত্বরত অবস্থায় মৃত্যযদত এককালীন ভাতা 

প্রোন; 

অসুস্থ ও আহত রসবা অনুোন; 

পর্রবাদরর সেস্যদের জন্য ৫০,০০০/- অনুোন; 

োফন-কাফন অনুোন; 

চূোন্ত উদিালন;  

ঋণ প্রোন; 

বৃর্ি প্রোন; 

সম্মানী ভাতা প্রোন ; 

আদবেনকারী/উিরার্িকারী 

কর্তিক আদবেন পত্র ও 

উপযুি তথ্য প্রিাণার্ে ; 

 

প্রদ্াজয নয়; সদব িাচ্চ ১২০ 

র্েন; 

মিাোঃ জসীি উভিন ভপএফএি 

উপপর্রিালক (প্রশাোঃ ও অথ ি) 

রফান : ০২২২৩৩৮৭৬৪০/২০৯ 

মিাবাইল : ০১৭৮৯-৭৭০০২৪ 

ddaf@fireservice.gov.bd  

৪ র্বভাগীয় 

কি িকতিা/কি িিারী 

কল্যাণ ; 

র্রবার্ে রিরািত/র্নি িাণ, জর্ি ক্রয় র্ির্কৎসার 

জন্য অর্গ্রি উদিালন/ অদফরতদ্াগ্য অর্গ্রি/ 

চূোন্ত উদিালন; 

র্নি িার্রত ছদক ঊবিতন 

কর্তিপদক্ষর সুপার্রশ ও 

অনুদিােদনর জন্য রপ্ররণ; 

 

প্রদ্াজয নয়; সদব িাচ্চ ৭  

র্েন; 

রিাোঃ জসীি উর্িন  ভপএফএি 

উপপর্রিালক (প্রশাোঃ ও অথ ি) 

রফান : ০২২২৩৩৮৭৬৪০/২০৯ 

মিাবাইল : ০১৭৮৯-৭৭০০২৪ 

ddaf@fireservice.gov.bd  

৫ কি িকতিা/কি িিারীদে

র র্বরুদদ্ধ োদয়রকৃত 

র্বভাগীয় িািলা 

পর্রিালনা; 

অর্ভদ্াগ প্রার্প্তর পর সরকার্র কি িিারী শৃঙ্খলা ও 

আর্পল র্বর্িিালা অনু্ায়ী কা্ িক্রি সম্পন্ন করা 

হয়; 

অর্ভদ্াগ ও সাক্ষয 

প্রিাণার্ে; 

প্রদ্াজয নয়; প্রদ্াজয নয়; মিাোঃ জসীি উভিন  ভপএফএি 

উপপর্রিালক (প্রশাোঃ ও অথ ি) 

রফান : ০২২২৩৩৮৭৬৪০/২০৯ 

মিাবাইল : ০১৭৮৯-৭৭০০২৪ 

ddaf@fireservice.gov.bd  

https://fireservice.portal.gov.bd/site/page/49b196d6-2fd2-4b5c-82b0-e997b49a908c/-
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ক্র: 

নাং: 

রসবার নাি রসবা প্রোন পদ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রার্প্তস্থান 

রসবামূল্য এবাং পর্রদশাি পদ্ধর্ত রসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা 

(নাি, পের্ব, রফান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ ক্রয় ও সরবরাহ 

(অভযন্তরীণ); 

অর্িেপ্তর ও অন্যান্য রেশন/ 

েপ্তর সমূদহর বাৎসর্রক িার্হো 

রিাতাদবক রটন্ডার/দকাদটশন/ 

সরাসর্র ক্রদয়র িাযদি িালািাল 

ও সরঞ্জািার্ে ক্রয় ও িার্হো 

র্ভর্িক সরবরাহ করা হয়; 

িার্হো পত্র; প্রদ্াজয নয়; প্রদ্াজয নয়; িশনারঞ্জন সরকার  

সহকারী পর্রিালক (ক্রয় ও রোর) 

রফান : ০২২২৩৩৮৭৬৪০/২২০ 

মিাবাইল :   ০১৭১২-৪৩৭৯২৭ 

adst@fireservice.gov.bd 

৭ ববদের্শক ক্রয়; প্রকল্পসমূদহর অনুদিার্েত র্ির্পর্প  

অনু্ায়ী রটন্ডার/ সরাসর্র ক্রদয়র 

িাযদি িালািাল ও সরঞ্জািার্ে 

ক্রয় ও িার্হো র্ভর্িক সরবরাহ 

করা হয়; 

১) ই.র্জ.র্প 

২) পর্ত্রকায় প্রকার্শত রটন্ডার 

প্রদ্াজয নয়; প্রদ্াজয নয়; বাবুল চক্রবতী 

উপপর্রিালক (পর্রকল্পনা রকাষ) 

রফান : ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২১২  

মিাবাইল : ০১৭২৭-২৫৯০৫৫ 

ddpc@fireservice.gov.bd 

৮ অর্ির্নব িাপণী গার্ে/ 

পাম্প ও সাজসরঞ্জাি 

রিরািত ও 

রক্ষণাদবক্ষণ; 

রকন্দ্রীয় রোর হদত িালািাল 

প্রার্প্তর সাদপদক্ষ রকন্দ্রীয়/ 

র্বভাগীয় ওয়াকিশপ অথবা 

রটন্ডার/দকাদটশন/ সরাসর্র 

কা্ িাদেদশর িাযদি পাবর্লক 

ওয়াকিশদপর িাযদি রিরািত 

কাজ সম্পন্ন করা হয়; 

র্বভাগ/দজলা/সাংর্িষ্ট রেশদনর 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার ওয়াকিশপ 

অি িার; 

প্রদ্াজয নয়; র্বর্ভন্ন 

রিয়ার্ে; 

রিাোঃ রিাতাহার রহাদসন 

সহকারী রক্ষণাদবক্ষণ প্রদকৌশলী 

(ভারপ্রাপ্ত) 

রফান :  ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২২১ 

মিাবাইল : ০১৭১১-২২৮৯০৩ 

ame.hq@fireservice.gov.bd 

৯ উন্নয়ন; জরুর্র রিরািত ও সাংস্কার 

অভযন্তরীণ/গণপূতি র্বভাদগর 

িাযদি প্রোন করা হয়; 

কাগজপত্র : 

িার্হো পত্র; 

পর্রেশ িন ও ্ািাইকরণ; 

রকাদটশন; 

প্রাক্কলন প্রস্তুত; 

প্রদ্াজয নয়; িলর্ত অথ ি 

বছর; 

মিাোঃ দুলাল ভিয়া 

উপপর্রিালক (উন্নয়ন)(অোঃোোঃ) 

রফান :  ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২১১ 

রিাবাইল :  ০১৭১৬-৯৮৪৯৮৯ 

dddev@fireservice.gov.bd 
  

১০ 

 

 

উন্নয়নমূলক ও 

সক্ষিতা বৃর্দ্ধ প্রকল্প; 

অর্িেপ্তদরর সক্ষিতা বৃর্দ্ধ সহ 

রসবার িান উন্নয়দন র্বর্ভন্ন প্রকল্প 

প্রনয়ণ; 

১) অর্িেপ্তর কর্তিক উন্নয়ন 

 কি িসূিী/প্রকল্প প্রণয়ন; 

২) অনুদিার্েত র্ি.র্প.র্প; 

৩) একদনদকর অনুদিােন; 

প্রদ্াজয নয়; প্রকদল্প 

উর্ির্িত 

সিয়; 

বাবুল চক্রবতী 

উপপর্রিালক (পর্রকল্পনা রকাষ) 

রফান : ০২-২২৩৩৫৫৫৫৫/২১২  

মিাবাইল : ০১৭২৭-২৫৯০৫৫ 

ddpc@fireservice.gov.bd 
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৩)  আওতািীন েপ্তরসমূদহর র্সটিদজনস িাট িার এর র্লঙ্ক :  

 

৩.১)  ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স প্রর্শক্ষণ রকন্দ্র : 

 

৩.২) উপপর্রিালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, ঢাকা র্বভাগ এর কা্ িালয় : 

 

৩.৩ ) উপপর্রিালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, িট্টগ্রাি র্বভাগ এর কা্ িালয় : 

 

৩.৪) উপপর্রিালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, খুলনা র্বভাগ এর কা্ িালয় : 

 

৩.৫) উপপর্রিালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, রাজশাহী র্বভাগ এর কা্ িালয় : 

 

৩.৬) উপপর্রিালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, বর্রশাল র্বভাগ এর কা্ িালয় : 

 

৩.৭)  উপপর্রিালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, র্সদলট র্বভাগ এর কা্ িালয় : 

          

৩.৮)  উপপর্রিালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, রাংপুর র্বভাগ এর কা্ িালয় : 

 

৩.৯)  উপপর্রিালক, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স, িয়িনর্সাংহ র্বভাগ এর কা্ িালয় : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fireservicetc.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/6b8869a2-65db-4794-9001-5f4bd2b712ce
http://fireservice.dhakadiv.gov.bd/bn/site/notices/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://fireservice.chittagongdiv.gov.bd/bn/site/notices/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://fireservice.khulnadiv.gov.bd/site/notices/353eea85-484f-415c-a35e-953c50917e67
http://fireservice.rajshahidiv.gov.bd/bn/site/notices/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://fireservice.barisaldiv.gov.bd/bn/site/notices/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://fireservice.sylhetdiv.gov.bd/bn/site/notices/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://fireservice.rangpurdiv.gov.bd/site/notices/d500550f-06dc-4a29-a81e-09a40c095ba4/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0--
http://fireservice.mymensinghdiv.gov.bd/bn/site/notices/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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৪)   আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা : 

 

ক্র: নাং প্রর্তশ্রুত/কার্িত রসবা প্রার্প্তর লদক্ষয করণীয় : 

 ১. র্নি িার্রত ফরদি সম্পূণ িভাদব পূরণকৃত আদবেন জিা প্রোন; 

২. সঠিক িাযদি প্রদয়াজনীয় র্ফস পর্রদশাি করা; 

৩. সাক্ষাদতর জন্য র্নি িার্রত সিদয়র পূদব িই উপর্স্থত থাকা; 

৪. প্রশোজয মক্ষশত্র অভি-ভনবাৃপণী ব্যবস্থা ভনভিত করা; 

৫. আদবেনপদত্রর সাদথ সকল প্রকার সাংযুর্ি সঠিক ভাদব প্রোন; 

৬. সকল প্রকার দুর্ িটনা/সাহায্য প্রার্প্তর রক্ষদত্র সঠিক তথ্য প্রোন এবাং ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর সেস্যদের কি িকাদন্ড সার্ব িক সহদ্ার্গতা প্রোন। 

 

 

৫)   অর্ভদ্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ত (Grievance redress system) (GRS) :  
রসবা প্রার্প্তদত অসন্তুষ্ট হদল োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার সদঙ্গ র্াগাদ্াগকরণ। র্তর্ন সিািান র্েদত ব্যথ ি হদল র্নদমাি পদ্ধর্তদত র্াগাদ্াগ কদর আপনার সিস্যা সিািান করুন : 
 

ক্র: ন: কিন র্াগাদ্াগ করদবন কার সদঙ্গ র্াগাদ্াগ করদবন র্াগাদ্াদগর ঠিকানা র্নষ্পর্ির সিয়সীিা  
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১. োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা সিািান র্েদত ব্যথ ি হদল; অর্ভদ্াগ র্নষ্পর্ি কি িকতিা 

রিাোঃ ওয়ার্হদুল ইসলাি 

যুগ্মসর্িব 

পর্রিালক (প্রশাসন ও অথ ি) 

 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর 

৩৮-৪৬ কাজী আলাউর্িন ররাি, ঢাকা।  

রফান : ০২২২৩৩৮৭৩১১ 

রিাবাইল : ০১৭৩০-০০২৩২৩ 

ই-দিইল : daf@fireservice.gov.bd   

ওশয়ব :www.fireservice.gov.bd/ 

৩০ কা্ ির্েবস  

(সািারণ) 

৪০ কা্ ির্েবস 

(তেদন্তর উদযাগ 

গৃহীত হদল) 

২. অভিশোগ ভনষ্পভি কিকৃতাৃ ভনভদষৃ্ট সিশয় 

সিাধান ভদশত না পারশল; 

আর্পল কি িকতিা 

ফারজানা ভসভিকা 

উপসভচব (বাশজর্-২ শািা) 

সুরক্ষা রসবা র্বভাগ, েরাে িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সর্িবালয়, ঢাকা। 

রফান : +৮৮০-২-৫৫১০১১৪৭ 

রিাবাইল : ০১৭৩১৫৪১৩৯০ 

ই-দিইল : budget2@ssd.gov.bd 

ওদয়ব : www.ssd.gov.bd  

২০ কা্ ির্েবস 

 

 

 

৩. আভপল কিকৃতাৃ ভনভদষৃ্ট সিশয় সিাধান ভদশত 

ব্যর্ ৃহশল; 

িভিপভরষদ ভবিাশগর  

অভিশোগ ব্যবস্থাপনা মসল 

সভচব (সিন্বয় ও সংস্কার) 

িভিপভরষদ ভবিাগ। 

সভচব (সিন্বয় ও সংস্কার) 

িভিপভরষদ ভবিাগ, বাংলাশদশ সভচবালয়, ঢাকা। 

http://www.cabinet.gov.bd 

৬০ কা্ ির্েবস 
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