
ফায়ার  লাইেস  ইসু  ও নবায়ন : 
িনধািরত  আেবদন ফরম পূরন কের েয়াজনীয়  ডকুেম স সহ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  এর ওয়ান প সািভেস স াের রন । ওয়ান প  সািভস স ার হেত আেবদনফরম  ও ডকুেম স সংি  এলাকার ওয় ার হাউজ ই েপ র   এর িনকট  রন  করা হয়।সংি  এলাকার ওয় ার হাউজ ই েপ র আেবদনকারী িত ােনর কাগজপ  যাচাই পূবকসেরজিমেন  আেবদনকারী  িত ােনর  এর ফায়ার সফ ট,  ইভাকুেয়শন ান  ইত ািদপিরদশেনর কেরন । ফায়ার  ফাই টং  সর ামািদ াপন ,  ফায়ার সফ ট  ও  ইভাকুেয়শন  ানইত ািদ  িবষেয় েয়াজনীয় িনেদশনা  দান কেরন । িনেদশনা মাতােবক  সম  শতাবলীপূরেনর  পর  িবিধ  মাতােবক  ওয় ার হাউজ ই েপ র  এেসসেম  স  কের িনধািরতলাইেস   িফ িনধািরত  কােড ব াংক চালােনর মাধ েম দান করার  অনুমিতর জন   িডমা েনাট  ইসু র জন  সংি   িডএিড / এিড /িডিড বরাবর  সুপািরশ কেরন । িডমা    নাটপাওয়ার পর সংি  িত ান  িনধািরত লাইেস   িফ   ০৩ কায িদবেসর মেধ     চালােনর মাধ েম জমা দান পূবক চালােনর মূল কিপ সংি   এলাকার  হাউজ ই েপ র এর িনকট রন করেত হয়। িডমা   নােটর শতাবলী স ঠক ভােব পূরন  করা হেয়েছ িকনা তা যাচাই করার জন  ওয় ার হাউজ ই েপ র িত ান ট পুনরায় পিরদশন কের এবং সম   িনেদশনাবলী স ঠক পূরনহেয়  থাকেল  ইসু র পরবত  েয়াজনীয় পদে প হন করা হয় । িডমা   নােট উে িখত শতাবলী পূরন করেল ওয়ার হাউজ ই েপ র লাইেস  ফরম পূরন কের  উপসহকারী পিরচালক  /  সহকারী   পিরচালক  /  উপ  পিরচালক   কতৃক  লাএেস   ইসু র  কাজ  
 স   কের ওয়ান প সািভস স ােরর মাধ েম লাইেস ট াহকেকর িনকট হ া র করা হয়।যিদ ওয়ার হাউজ  ই েপ র িত ান ট  সেরজিমেন পিরদশন  কের লাইেসে র শতাবলী স ঠক ভােব িবদ মান না  পান তেব পুনরায়  িচ ঠ ইসু  কের শতাবলী  পূরেনর  জন   িনেদশনা দান কেরন এবং স ঠক  ভােব  িনেদশনা মাতােবক শতাবলী পুরন করেল িত ান টেক  ফায়ার লাইসে  দান করা হয়। 
লাইেস  নবায়ন প িত 
িনধািরত  লাইেস  নবায়ন  িফ চালােনর মাধ েম ব াংেক  জমা দওয়ার পর  চালান ও লাইেস  এর  মূল কিপ ওয়ান প  সািভস  স াের জমা  িদেয় িডউ ট অিফসােরর  িনকট হেত জমা  রিশদ  হন কেরন। িডউ ট অিফসার  লাইেস  ও  চালােনর  মূলকিপ র জ াের িলিপব  কেরন এবং  সংি   এলাকার  ওয়ারহাউজই েপ র এর িনকট ওয়ান প সািভসেস ার  হেত  চালান  ও লাইেস  এর মূল কিপ  রন করা হয় । সংি   এলাকার ওয়ারহাউজই েপ র িত ান টসেরজিমেনপিরদশনপূবকফায়ার সফ ট ব ব া ও আনুষি কশতাবলীিবদ মান আেছ  িকনা তা  িন ত  হেবন । যিদ পিরদশন কের ওয়ার হাউজ  ই েপ র  িত ান ট  সেরজিমেন পিরদশন  পূবক   লাইেসে র শতাবলী  সে াষজনক  ভােবিবদ মান   তেব লাইেস ট  নবায়ন করেন।যিদ  সংি এলাকার    ওয়ারহাউজই েপ র  িত ান ট  সেরজিমেন পিরদশন পূবক  
 লাইেসে র শতাবলী সে াষজনক  ভােব  িবদ মান নাথােক   এবং  লাইেস ট নবায়ন অেযাগ  বেল  মেন কেরন ।  তেব নবায়ন অেযােগ র কারন  উে খ পূবক  িতিন িত ান কতৃপে র  বরাবরস ঠক  ভােব  বা বায়েনরজন  ১৫  িদন সময় দান কের লাইেস ট নবায়ন করার জন  প   জাির করেবন । যিদ  ওয়ারহাউজই েপ র  িত ান ট পিরদশন শেষ িরএেসসেম  এর েয়াজন মেন কেরন  তেব  িতিন  তাকের  লাইেস   িফপুনিনধারন কের  সমেত ব ব া হন পূবক লাইেস  নবায়ন কেরন। 
 
 বহতল  ভব নর অনাপি   ছাড়প  দান: 
বহতল ভবেন অি িতেরাধ সং া  ছাড়প  দােনর িনয়মাবলী ক)   বহতল  ভবন  ছাড়প  ত াশী ব  বা সং া িনজ  িনজ  প াড / সাদা  কাগেজ বহতলভবন  িনমাণ উ েশ  অি  িতেরাধ,  অি িনবাপন ও অি িনরাপ া িবষেয় ছাড়প হেণর  লে   মহা-মহাপিরচালক মেহাদেয়র বরাবর আেবদন করেবন । যা একেক ক সবােকে  / ডাক যােগ  জমা দয়া যােব। খ)   আেবদন পে র সােথ  িনে  বিনত কাগজপ  সংযু  করেত হেব। 
      ল আউট ান,  সাইড ান,   লােকশন ান    ৪ কিপ কের। 
      ফায়ার ফাই টং সফ ট  ান   ৪কিপ। 



      জিমর মািলকানা সং া  েয়াজনীয়  কাগজপ    ১ সট। 
      জিমর ট সং া  তথ   ১ কিপ। 
 গ)   আেবদন   প   হেনর সময় াথিমক  ভােব  জমাকৃত   কাগজপ   যাচাই   বাছাই  করা হয় ।  বাছাই  করার  সময় কান ত্ ট পাওয়া গেল  তা  সংেশাধেনর  জন  ফরত  দান করা হয়। ত্ ট  না  থাকেল আেবদন প ট হন কের র জ াের  িলিপব  করা হয়   এবং পরবত  কােযর  জন  সংি  দ ের রন  করা হয়। ঘ)   আেবদন প ট  গৃহীত  হওয়ার পর পরবত   ০৩ কাযিদবেসর মেধ   সংি ষ্ট কতৃপ   ভবন িনমােনর  ান ট সেরজিমেন পিরদশন কের BNBC  (Bangladesh  National  Building Code)   শত সমূহ অনুযায়ী স ঠকতা পরী া  করতঃপিরদশন  িরেপাট দােনর জন  এক ট কিম ট  গঠন করেবন। ঙ)   আেদশ  াি র ০৩  কাযিদবেসর মেধ  পিরদশন কিম ট  ভবেনর ান / ভবন ট পিরদশনকের উপযু  কতৃপে র  িনকট িতেবদন দািখল করেবন। চ)   কতৃপ   পিরদশন িতেবদন পাওয়ার  পর কান  জ টলতা না থাকেল পরবত  ০৩ কাযিদবেসর  মেধ   আেবদন পে র সােথ সংযু   কাগজপ  / ফায়ার  সফ ট ন া যাচাই বাছাইকরার  িনিমে  িনধািরত কিম ট বরাবর উপ াপন করেবন। ছ)   সংি  কাগজপে র /  ফায়ার সফ ট ন ায়  কান ত্ ট  না থাকেল িনধািরত ছাড়প কিম ট পরবত  ০৩ কাযিদবেসর মেধ  ছাড়পে র িবষেয় স িত াপন করেবন। জ)  কিম ট কতৃক স িত  িরেপাট পাওয়ার  পর পরবত  ০৩ কাযিদবেসর মেধ  সংি আেবদন কারীেক  শত  সােপে  ছাড়প  দান করা হেব।উ   ছাড়প  ওয়ান প সািভস স ার হেত সরবারাহ  করা হেব। ঝ)   আেবদন পে র সােথ সংি  কাগজ  প   ছাড়প  / ফায়ার  সফ ট  ন া কিম ট কতৃকযাচাই বাছাইয়াে  কানত্ ট পাওয়া গেল তা পরবত  ০৩ কাযিদবেসর মেধ  সংি  ব  বা সং ােক ত্ ট সমূহ উে খ কের  জািনেয়  দয়া হেব   এবং সংেশাধেনর জন  ১৫  িদেনরসময়  িদেয় প   দয়া হেব। ঞ)   ট সমূহ সমাধান কের সংি  আেবদনকারী  পুনরায়  েয়াজনীয় কাগজ প সহমহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর আেবদন করেবন। ট)   পুনঃ আেবদন াি র পর আেবদেনর সােথ েয়াজনীয়   কাগজপ  যাচাই বাছাই কেরস ঠক পাওয়া গেল  
 এবং উপেরা  িনয়ম মাতােবক  িনধািরত  সমেয় শত সােপে   ছাড়প দান  করা হেব।    ঠ)  ভবন  িনমান  স  হেল   ভবেন বসবােসর পূেব পুনরায় মহাপিরচালক বরাবরবসবাস যাগ (Occupancy)  
 সনেদর জন  আেবদন করেত হেব। ড)   আেবদন াি র পর মহাপিরচালক ভবন ট BNBC  শতানুযায়ী িনিমত হেয়েছ  িকনা তাপরী ার  জন  অিধদ েরর একজন কমকতােক  ভবন ট পিরদশেনর জন  রন করেবন  এবং পিরদশন িরেপাট সে াষজন হেল  মহাপিরচালক ভবন ট বসবাস  যাগ (Occupancy)  সনদ প   দান  করেবন। 
িসএন জ  িফিলং  শন  ছাড়প   দান: 
িসএন জ িফিলং  শন/  বদু িতক সাব শেনর ছাড়প   দয়ার  িনয়মাবিল  ও েয়াজনীয়কাগজপ । ক)  িত ােনর প ােড / সাদা  কাগেজ চািহত সবা াি  আেবদন। খ)  িত া  /ভবেনর অনুেমািদত  ন া বা  ল আউট ােনর সফট কিপ। গ)  ভাড়ার চ প  /  মািলকানার পে   েয়াজনীয় কাগজ প । ঘ)  পৗরসভা / ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান কতৃক দয় ড লাইেস   ও অনাপি  প । ঙ)  উপেরা  ডকুেম স  এর কিপসমূহ িত ান ধান কতৃক সত ায়ন পূবক জমা  িদেত   হেব। িনয়মাবিল ক)   িত ােনর প ােড / সাদা কাগেজ  আেবদন  পে র সােথ িত ান / ািবত বহতলভবেনর ন া / ল-আউট ােনর সফট কিপ  এবং  েয়াজনীয় কাগজপ   সংি  জলারসহকারী পিরচালেকর দ েরর একেক ক  সবা  কে  জমা  িদেত হেব। খ)  আেবদনপ  গৃহীত হওয়ার পরবত   ০৫ ( পাচঁ)  কাযিদবেসর  মেধ  কতৃপ   একজনকমকতােক  িসএস জ  িফিলং শেনর ান / বদু িতক সাব  শন াপেনর  ান  / ভবন টসেরজিমেন পিরদশন করার  জন  আেদশ  দান করেবন। গ)  আেদশ াি র  পরবত  ০৩  (িতন)  কাযিদবেসর  মেধ   সংি  কমকতা িসএন জ  িফিলংে শেনর ান / 



বদু িতক  সাব শন  াপেনর ান / ভবন ট;  পিরদশেনর িতেবদন উপযু   কতৃপে র িনকট দািখল করেবন। ঘ)  আেবদন  াি র পর ত্ ট না থাকেল  সে াচ   ১০(দশ)  কাযিদবেসর মেধ  সহকারীপিরচালক আেবদনকৃত ছাড়প  ইসু  কের একেক ক সবা কে   ( ওয়ান  প  সািভস  স ার)  এ  জমা  িদেবন। ঙ)  িসএন জ  িফংি◌ শেনর ান / বদু িতক  সাব- শন াপেনর  ান / ািবত  ভবন টপিরদশেন কান ট পিরলি ত হেল ট  সংেশাধন  বা  কারণ   বা বায়েনর লে  ১৫ (পেনর)  িদেনর সময় িদেয় আেবদনকারী  বরাবর প   জারী করেবন। চ)  ট সমূহ সমাধােনর পর  বা  শত পূরেণর পর  িসএন জ  িফিলং  শেনর ান / বদু িতক সাব- শন  াপেনর  ান/ভবন ট মািলক  কতৃক পুনরায় সংি  সহকারীপিরচালক /উপ-পিরচালক বরাবর অবগিত প   িদেত হেব।ছ) শত পূরেণর  বা টসমূহ সমাধােনর  অবগিত  প   াি র  ০৩(িতন)  কায িদবেসর  মেধ সংি  কমকতা উে িখত  িসএন জ িফিলং  শেনর ান/ বদু িতক  সাব- শন াপেনর ান/ভবন ট  পূনরায় পিরদশেন যােবন। জ)  কান  ট না থাকেল  পরবত  ০৩ (িতন)  কায িদবেসর মেধ   িসএন জ  িফিলংে শেনর/ বদু িতক সাব-শন/ভবন িনমােণর  ছাড়প  দান  করেত হেব। আেবদন  জমাও ছাড়প   হণঃ িত ােনর  পিরচয় বহনকারী কমকতা,  সিমিতর পিরচয় বহনকারী কমকতা  বা িত ান ধান  কতৃক  মতা া  ব ই  কবল াি   ীকার   মূেল ছাড়পে র  জন  আেবদন   জমা  ও   ছাড়প  হণ  করেত পারেবন। অতপর সংি  কাগজপ  সহ আেবদনপ  জমািদেয়   িডউ ট অিফসােরর  িনকট  হেত জমা রিশদ  (সংযু “ক” হণ করেবন।  িডউ টঅিফসার জমা রিশদ  সরবরাহ করেব এবং  সংি   র জ াের  (সংযু “ঙ”)  পূরণ করেবন। 
  পাওয়ার  শন  ছাড়প : 
বদু িতক  সাব  শেনর  ছাড়প   দয়ার  িনয়মাবিল ও  েয়াজনীয় কাগজপ । ক)  িত ােনর প ােড / সাদা কাগেজ চািহত সবা াি  আেবদন। খ)  িত া/ ভবেনর অনুেমািদত  ল  আউট ােনর   কিপ। গ)  ভাড়ার চ প  / মািলকানার পে  েয়াজনীয়  কাগজ প । ঘ)  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান কতৃক  দয় ড লাইেস   ও অনাপি  প । ঙ)  উপেরা  ডকুেম স এর    কিপসমূহ িত ান  ধান কতৃক সত ায়ন  পূবক  জমা িদেতহেব। আেবদন  জমাও  ছাড়প  হণঃ িত ােনর পিরচয় বহনকারী কমকতা,  সিমিতর পিরচয় বহনকারী কমকতা বা  িত ান ধান  কতৃক  মতা া   ব ই  কবল াি  ীকার  মূেল  ছাড়পে র  জন  আেবদন জমাও  ছাড়প  হণ করেত পারেবন। অতপর  সংি  কাগজ প সহ আেবদনপ   জমা  িদেয়িডউ ট অিফসােরর  িনকট হেত জমা রিশদ  (সংযু “ক” হণকরেবন। িডউ ট অিফসার  জমা রিশদ সরবরাহ করেব এবং সংি    র জ াের (সংযু “ঙ”)  পূরণ  করেবন। 

  
  িনং নীিতমালা : 
বসরকারী , আধা-সরকারী  ও ায় শািসত অিফস/ সং া /কল-কারখানা সমূেহরকমকতা /কমচারীেদরেক  ফায়ার সািভস  ও  িসিভল িডেফ  কতৃক  দ  বসামিরক িশ  নীিতমালাফায়ার সািভস  ও িসিভল  িডেফ  অিধদ র কতৃক িবিভ   অিফস,  সং া  ওকলকারখানা সমুেহ  কাস িফ এর মাধ েম িশ ণ পিরচালনার  ব াপাের রা  ম নালয় কতৃক  ারকনং- ঃমঃ (অি ) / ট- ১/ ৯৬/ ২৪২ তািরখ-  ২৪/০৮/২০০৬  ি ঃ ারা ০৭ (সাত)  িদন এবং ১৪( চৗ )  িদন  িনধািরত কাস িফ  এর ি েত িশ ণ  পিরচালনা জন  অনুেমাদন  দওয়াহয়।  িশ ণ কাযকাল  দীঘেময়াদী  হওয়ায় এবং  অেনক  জনবেলর কাযসময় অপচয় হয়বেল আেবদনকারী িত ান /সং া িশ ণ নয়ার ব াপাের  অপারগতা কাশ কের,  িবধায়অিধদ র কতৃক  বািণ জ ক  িত ােনর সমস ার কথা  িবেবচনা  কের ০২(দুই)  িদেনরএক ট প ােকজ  া াম পিরক না  করা হয়।েসই  মাতােবক  বতমান  বসরকারী,  আধা-সরকারী  ও  ায়  শািসত সং া/ িত ােনর িশ ণ কায ম  পিরচালনা  করা হয়। উে খ মহড়া এবং সােভর  জন  রা  ম নালেয়র  প  মাতােবক পিরচালনা করা  হে । বসরকারী িত ােনর  



জন  পিরচািলত িশ ণ/ পরামশ /মহড়ার ব াপাের এই  নীিতমালা নয়ন করা  হেলা।১।    ক।    িশ ণ  কােসরনাম    ◌ঃ    অি িনবাপন, অি   িতেরাধ, উ ারও  াথিমকিচিকৎসা িবষয়ক কাস 
    খ।    কােসর সময়কাল        ◌ঃ           ০২  (দুই)   িদন। 
    গ।    িশ ণাথ র  সংখ া      ◌ঃ          ৩০-৪০ জন। 
    ঘ।    ােসর  সংখ া               ◌ঃ          ২৪ ট 
    ঙ।    যার জন   েযাজ          ◌ঃ         সং া/ িত ােনর  কমকতা ও কমচারীেদর  জন । 
    চ।    কাস অবেজক টভ         ◌ঃ        িনে র িবষেয়  ানদান করাঃ 
•    ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  এর উে শ  এবং  নীিত। 
•    আ ন এর কারন। 
•    অি   িতেরাধ। 
•    আ েনর ণী  িবভাগ। 
•    বহনেযাগ   অি  িনবাপক যে র ব বহার। 
•    উ ার কােজর র  ও প িত সমূহ। 
•    াথিমক  িচিকৎসা প িত। 
•    ইভাকু েয়শন  িসে ম/ প িত। 
    ছ।    কাসিফ                  -    ১৫,০০০/- 
  
    জ।    িশ ণ দােনর মাধ ম   -    
                         • বক্তৃতা; 
                        • ব বহািরক; 
                        • মহড়া; ২।    পরামশঃ-  আেবদনকারী বসরকারী সং া / িত ানেক  পরামশ াি র জন  বাংলােদশ ফায়ার সািভস ও  িসিভল িডেফ  িবভােগর চিলত  িবিধ মাতােবক  িনধািরত িফবাবদ  ৫,০০০/- (পাচঁহাজার)  টাকা  ব াংক া / পঅডার এর মাধ েম “ফায়ার সািভস ওিসিভল  িডেফ  বসামিরক িশ ণ তহিবল”   এর  অনুকূেল দান পূবক অিধদ রেক পরামেশর  জন  আেবদন  করেব।  িনধািরত িফ াি র  পর অিধদ র কতৃক েয়াজনীয়  ব ব া হন  ও পরামশ কমসূচী  িন ত  করেব।৩।    মহড়া িবষয়ক কমসূচী হেল আেবদনকারী  সং া/ িত ানেকবাংলােদশ  ফায়ার সািভস ও  িসিভল িডেফ  িবভােগর চিলত িবিধ  মাতােবক  িনধািরত  িফ বাবদ ৬  তলা পয ৬,০০০/-  (ছয়  হাজার )  টাকা  এবংতদুধ ইমারেতর  জন  ১০,০০০/-  (দশ হাজার)  টাকাব াংক  া  / প অডার এর মাধ েম “ফায়ার সািভস  ও  িসিভল  িডেফ   বসামিরক  িশ ণতহিবল”  অ ণী ব াংক,  আগামািস লন শাখা ,  ঢাকা-১০০০   এর অনুকূেল দান পূবকঅিধদ রেক মহড়ার জন  অনুেরাধ করেব। িনধািরত  িফ  াি র পর অিধদ র  কতৃক েয়াজনীয় ব ব া হন  করেব।৪।    িশ ণ  /পরামশ/ মহড়া বাবদ  অথ ব াংক া  / প-অডার এর মাধ েম   অ ণী  ব াংকআগামাসী লেনর  “ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ   বসামিরক িশ ণ তহিবল”   একাউে    জমা হেব।৫।    িশ ণ  হেন ই ক িত ান/ সং া হেত  অনুেরাধ াি র পর কাস এর প ােকজে া াম রণ কের অিধদ র হেত প  দওয়া হেব। িত ান হেত  কাস পিরচালনার স িত  ও  ব াংক া   াি র পর কােসর তািরখ  আেবিদত িত ােনর  সােথ সমে েয়রমাধ েম  িনং  া াম আিধদ র/ িনং স ার /িডিভশন হেত  রণ করা হেব।৬।    ঢাকা িবভােগর   িশ েণর ে   িত কােস ২/৩  জন   (যথা  স ব) িনংেস ােরর িশ ক এবং সংি  এলাকার  একজন শন/ াফ অিফসার  িনেয়াগ করা  হেব।৭।    উপসংহার  ◌ঃ বসামিরক সং া/ িত ােনর  িশ ণাথ েদর স ঠক এবং  সু  িশ ণ দােনর  জন  সংি  িশ ণ কােসর জ  অিফসার দায়ব  থাকেবন । এই  িশ ণ  অ  অিধদ র হেত  িরত িশ ণ সূচী ও  ০৩ (িতন)  িদেনর পাঠ পিরক না অনুসাের পিরচািলত হেব। মেন রাখেত হেব স ঠক িশ ণ ও মহড়ার  মাধ েম সকল সং া/ িত ােনর  কমচারীেদর িশি ত  কের দুঘটনার সংখ া াস  তথা জান  মােলর িতকমােনাই এই িশ েণর ল । তাই  সকল িশ ক তথা অি েসনােদর িশ ণ  সু ভােবপিরচালনা কের এই  দ েরর সুনাম অ ু   রাখেত ও  উ র উ র দৃ েত য়াসী হেত  হেব। 
 


