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ববেযুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 
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ববদফারক পবরেপ্তর 

www.explosives.gov.bd 
 

বসটিদজি চািটার 

১. বভশি ও বমশি 

 

বভশি:  

পপদরাবলয়াম এবাং গুাস পসক্টদর ততল, গুাস ও খবিজ সম্পে আহরণ কাদয ট সাংবিষ্ট স্থাপিা, যাি, জিজীবি ও সম্পদের বিরাপত্তা ববধাি। 
 

বমশি: 
ববদফারক ও পপদরাবলয়াম আইদির যথাযথ প্রদয়াদগর মাধুদম বাবণজ্জুক ববদফারক, সাংকয বচত গুাস, পপদরাবলয়ামসহ োহু তরল, োহু কটিি এবাং জারক 
পোদথ টর উৎপােি, পবরবহণ, সঞ্চালি, মজযে, বুবহার ও হুান্ডবলাং এর সময় সম্ভাবু েযর্ টিিা প্রবতদরাধ, পবরদবশ সাংরক্ষণ, মািযদের আহত হওয়া ও জীবি 
হাবি প্রবতদরাধ এবাং সম্পদের ধ্বাংস পথদক রক্ষাকরণ মূল লক্ষু। 
 

২. পসবা প্রোি প্রবতশ্রুবত 

 

২.১) িাগবরক পসবা 
ক্র: 
িাং 

পসবার িাম পসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রাবপ্তস্থাি 

পসবার মূলু 
এবাং পবরদশাধ 
পদ্ধবত 

পসবা প্রোদির 
সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 
(িাম, পেবব, প াি িম্বর 

ও ই-পমইল 

(১)  (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 

বিস্ফোরক বিবিমোলো, ২০০৪ 
১  রম-২২ ববদফারক বুবহাদরর জিু 

স্বল্প পময়াদে  বা স্থায়ীভাদব 
বিধ টাবরত  রদম আদবেি 
ও প্রস্তাববত মুাগাজ্জি/ 

(১) প্রধাি 
ববদফারক পবরেশ টক 

লাইদসন্স ব : 
ধারণক্ষমতা 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 



মুাগাজ্জদি/ বাঙ্কাদর 
ববদফারক অবধকাদর রাখার 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

বাঙ্কাদরর যথাযথ সাইি ও 
পলআউি প্লাি োবখল 
করা হদল তা অিযদমােি  
কদর প রত পেওয়া হয়। 
অিযদমাবেত িকশািযসাদর 
মুাগাজ্জদির/ বাঙ্কাদরর 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি পাওয়ার পর 
মুাগাজ্জি/বাঙ্কার 
পবরেশ টিপূব টক লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

বরাবদর বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 
(২) যথাযথভাদব পূরণ 
ও স্বাক্ষবরত  রম ৫, 
১৫ ও ১৬।  

(৩) প্রস্তাববত 
মুাগাজ্জি/ বাঙ্কাদরর 
যথাযথ সাইি ও 
পলআউি িকশা: (৬ 
কবপ)। 
 (৪) সাংবিষ্ট পজলা 
প্রশাসদকর অিাপবত্ত 
পত্র [স্বল্প পময়াদের 
জিু প্রদযাজু িদহ। 
(৫) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি।  

ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

অিযসাদর ১ম-
৫ম ও ৭ম 
পেণীর প্রদতুক 
ববদফারদকর 
প্রবত ১০০০ 
পকজ্জ বা উহার 
অাংশ ববদশদের 
জিু ২০০০ 
িাকা হাদর 
সদব টাচ্চ ১৫,০০০ 
িাকা এবাং ৬ষ্ঠ 
পেণীর 
ববদফারদকর 
পক্ষদত্র প্রবত 
১০,০০০ 
বমিার/িম্বদরর 
জিু ১০০০ 
িাকা হাদর 
সদব টাচ্চ ১৫,০০০ 
িাকার চালাদির 
মূল কবপ। 
ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 

মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি 
োবখদলর ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 
লাইদসন্স মঞ্জযর 
অথবা লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা 
সম্ভব িা হদল 
উক্ত সময়সীমার 
মদধু কারণ 
অববহতকরণ। 

হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 



(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-
০৩১১  

২  স্থলপসে ফবসফারক 
আমোফনর পারফমসের জন্ 
প্রাক অনুমফি 

ববদফারক মজযদের 
লাইদসন্স থাকা সাদপদক্ষ 
আদবেি  রম ‘৬’, 
পারবমি ব , পপ্রা রমা 
ইিভদয়স এর কবপ, 
ববদফারক অবধকাদর 
রাখার লাইদসন্স োবখল 
করা হদল স্থলপদথ 
ববদফারক আমোবির 
ঋণপত্র স ালার অনুমফি 
বা প্রাক অিযমবত পখালার 
অিযমবত প্রোি করা হয়। 

(১) প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক বরাবদর 
বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 
(২) ববদফারক মজযদের 
লাইদসদন্সর সতুাবয়ত 
কবপ।  

(৩) যথাযথভাদব পূরণ 
ও স্বাক্ষবরত  রম- ৬। 
(৪) পপ্রা রমা 
ইিভদয়স এর কবপ। 
(৫) পারবমি ব   

লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

পারফমে ফি:  
ফবসফারক 
প্রফিেন বা িার 
অাংশফবসশসের 
জন্ ১০০০ 
োকা হাসর 
েসব শাচ্চ ৮০০০ 
োকা 
ভ্যোট বি: 
পারফমে ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 

প্রাক অনুমফি 
প্রোদির জিু 
আদবেি  রম ও 
ব  সহ 
আদবেিপত্র 
প্রাবপ্তর পর ৭ 
কায ট বেবস । 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 



জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-
০৩১১  

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

 

৩ - স্থলপসে ফবসফারক 
আমোফনর চুড়ান্ত অনুমফি  
(পারফমে) 

ববদফারক মজযদের 
লাইদসন্স থাকা সাদপদক্ষ 
আদবেি  রম ‘৬’, 
পারবমি ব ,  ইিভদয়স, 
পুাবকাং বলস্ট, ওদয় ববল 
(ববল অব পলবোং/ 
এয়ারওদয় ববল), পিস্ট 
সাটিটব দকি ও 
সাটিটব দকি অব 
অবরজ্জদির কবপ,  
ববদফারক অবধকাদর 
রাখার লাইদসন্স োবখল 
করা হদল স্থলপদথ 
ববদফারক আমোবির 
চুড়ান্ত অিযমবত (পারবমি) 
প্রোি করা হয় 

(১) প্রধাি 
ববদফারক পবরেশ টক 
বরাবদর বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 
(২) ববদফারক 
মজযদের লাইদসদন্সর 
সতুাবয়ত কবপ।  

(৩) যথাযথভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম- ৬। 
(৪) ইিভদয়স, 
পুাবকাং বলস্ট, ওদয় 
ববল (ববল অব পলবোং/ 
এয়ারওদয় ববল), পিস্ট 
সাটিটব দকি ও 
সাটিটব দকি অব 
অবরজ্জদির কবপ। 
(৫) লাইদসন্স ব   

লাইদসদন্সর জিু 

প্রাক অনুমফিও 
আসবেসনর োসে 
ফি প্রোন না 
করা হসল চুড়ান্ত 
পারফমে গ্রহসণর 
েময় ফনসনাক্ত 
হাসর ফি প্রোন 
করসি হসব। 
 
ফনরীক্ষণ ফি 
১০০০ ফবসফারক 
প্রফিেন বা িার 
অাংশফবসশসের 
জন্ েসব শাচ্চ 
৮০০০ োকা 
 
ভ্যোট বি: 
পারফমে ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 

চুড়ান্ত অনুমফি 
প্রোদির জিু 
আদবেি  রম ও 
ব  সহ 
আদবেিপত্র 
প্রাবপ্তর পর ৭ 
কায ট বেবস । 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

mailto:raub2015@yahoo.com


েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৪  রম-১৭ জলপদথ/আকাশপদথ 
ববদফারক আমোবি 
লাইদসন্স মঞ্জযদরর জিু 
প্রাক অিযমবত প্রোি। 

ববদফারক মজযদের 
লাইদসন্স থাকা সাদপদক্ষ 
আদবেি  রম ‘৬’, 
লাইদসন্স ব , পপ্রা রমা 
ইিভদয়স এর কবপ, 
ববদফারক অবধকাদর 
রাখার লাইদসন্স োবখল 
করা হদল 
জলপদথ/আকাশপদথ 
ববদফারক আমোবির 
প্রাক অিযমবত প্রোি করা 
হয়। 

(১) প্রধাি 
ববদফারক পবরেশ টক 
বরাবদর বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 
(২) ববদফারক 
মজযদের লাইদসদন্সর 
সতুাবয়ত কবপ।  

(৩) যথাযথভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম- ৬। 
(৪) পপ্রা রমা 
ইিভদয়স এর কবপ। 
(৫) লাইদসন্স ব   

লাইদসদন্সর জিু 

লাইদসন্স ব : 
আদবেিপত্র 
বিরীক্ষণ ব  
বহসাদব ১০০০ 
িাকা এবাং 
লাইদসন্স ব  
বহসাদব ১০,০০০ 
িাকা সহ পমাি 
১১,০০০ িাকার 
চালাদির 
মূলকবপ। 
 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  

প্রাক অনুমফি 
প্রোদির জিু 
আদবেি  রম ও 
ব  সহ আদবেি 
প্রাবপ্তর পর ৭ 
কায ট বেবস । 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 

mailto:raub2015@yahoo.com


েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-
০৩১১ 

পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৫  রম-১৭ জলপদথ/আকাশপদথ 
ববদফারক আমোবি 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

ববদফারক মজযদের 
লাইদসন্স থাকা সাদপদক্ষ 
আদবেি  রম ‘৬’, 
লাইদসন্স ব ,  প্রাক 
অিযমবতর কবপ, 
ববদফারদকর পিস্ট 
সাটিটব দকি, ববদফারক 
অবধকাদর রাখার লাইদসন্স 
োবখল করা হদল 
জলপদথ/আকাশপদথ 
ববদফারক আমোবির 
প্রাক অিযমবত প্রোি এবাং 

(১) প্রধাি 
ববদফারক পবরেশ টক 
বরাবদর বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 
(২) ববদফারক 
মজযদের লাইদসদন্সর 
সতুাবয়ত কবপ।  

(৩) যথাযথভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম- ৬। 
(৪) ইিভদয়স, 
পুাবকাং বলস্ট, ওদয় 

প্রাক অনুমফির 
আসবেসনর োসে 
ফি প্রোন না 
করা হসল 
লাইসেন্স গ্রহসণর 
েময় ফনসনাক্ত 
হাসর ফি প্রোন 
করসি হসব। 
 
লাইদসন্স ব : 
আদবেিপত্র 
বিরীক্ষণ ব  
বহসাদব ১০০০ 

আদবেি  রম ও 
ব  সহ 

আদবেিপত্র 
প্রাফির পর ৭ 
কায ট বেবস । 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

http://www.explosives/


ববদফারক বন্দদর আসদল 
শুল্কায়দির জিু  
লাইদসন্স প্রোি করা হয়। 

ববল (ববল অব পলবোং/ 
এয়ারওদয় ববল), পিস্ট 
সাটিটব দকি ও 
সাটিটব দকি অব 
অবরজ্জদির কবপ। 
(৫) ববদফারক এর 
পিস্ট সাটিটব দকি এর 
কবপ। 
(৬) প্রাক অনুমফি 
প্রোসনর কফপ। 
(৭) লাইদসন্স ব   

লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

িাকা এবাং 
লাইদসন্স ব  
বহসাদব ১০,০০০ 
িাকা সহ পমাি 
১১,০০০ িাকার 
চালাদির 
মূলকবপ। 
 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-
০৩১১ 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৬  রম-১৮ স্থলপদথ ববদফারক 
পবরবহদণর লাইদসন্স 

স্থলপদথ ববদফারক 
আমোবির পারবমদির 

(১) প্রধাি লাইদসন্স ব  : আদবেি  রম, ১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 

http://www.explosives/


মঞ্জযর। কবপ, আদবেি  রম ‘৭’, 
লাইদসন্স ব  োবখল করা 
হদল লাইদসন্স মঞ্জযর 
করা হয়। 

ববদফারক পবরেশ টক 
বরাবদর বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 

(২) স্থলপদথ 
ববদফারক আমোবির 
পারবমদির সতুাবয়ত 
কবপ। 

(৩) যথাযথভাদব 
পযরণকৃত ও স্বাক্ষবরত 
 রম ৭। 
(৪) লাইদসন্স ব  । 

লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

৪,০০০ িাকার 
চালাদির 
মূলকবপ। 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-
০৩১১ 

লাইদসন্স ব সহ 
আমোবির 
পারবমদির কবপ 
প্রাবপ্তর তাবরখ 
হদত ৭ 
কায টবেবস। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৭ িরম-২৫ আিশবাজজ অফধ্কাসর রা া 
এবাং জনোধ্ারসনর ফনকে 
প্রেশ শসনর উসেসশ্ 
লাইসেন্স (সকান রাষ্ট্রিয় 
অনুষ্ঠান/উৎেসবর জন্) 
 

ফনধ্ শাফরি িরম ৯ এ 
আসবেন, স্বরাি 
মন্ত্রণালসয়র অনুমফিপত্র 
ও আিশবাজজ মজেু ও 
প্রেশ শন স্থাসনর সলআউে 
ও োইে নকশা োফ ল 

(১) প্রধাি 
ববদফারক পবরেশ টক 
বরাবদর বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 

(২) পূরণ ও স্বাক্ষফরি 

লাইদসন্স ব  : 
২,০০০ িাকার 
চালাদির 
মূলকবপ। 

ভ্যোট বি: 

আদবেি  রম ও 
ব  সহ 
আদবেিপত্র 
প্রাবপ্তর পর ৭ 
কায ট বেবস । 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 

http://www.explosives/


করা হসল লাইসেন্স 
মঞ্জরু করা হসল 
লাইসেন্স মঞ্জরু করা 
হয়। 

িরম-৯ 
(৩) স্বরাি মন্ত্রণালসয়র 
অনুমফিপত্র। 
(৪) লাইসেসন্সর ফি। 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-
০৩১১ 

dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৮ পারফমে শেশ িায়াসরর পারফমে 
মঞ্জরু 

িরম ১০ এ ের াস্ত, 
ফনধ্ শাফরি ফনফরক্ষণ ফি, শেশ 
িায়ার পারফমসের 
আসবেনকারীর 
প্রসয়াজনীয় স াগ্িা ও 
অফভজ্ঞিার ফববরণী 
োফ ল করা হসল 
প্রসয়াজনীয় পরীক্ষা গ্রহণ 
কসর পারফমে মঞ্জরু 
করা হয়। 

(১) প্রধাি 
ববদফারক পবরেশ টক 
বরাবদর বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 

(২) পূরণ ও স্বাক্ষফরি 
িরম-১০ 
(৩)আসবেনকারীর 
প্রসয়াজনীয় স াগ্িা ও 
অফভজ্ঞিার ফববরণী। 
(৪) প্রসয়াজনীয় ফি। 

পারবমি ব  : 
৩০০ িাকা, 
বিরীক্ষণ ব : 
২০০ িাকার 
চালাদির 
মূলকবপ। 

ভ্যোট বি: 
পারফমে ফি এর 
ওপর ১৫%  

আসবেন িরম, 
ফি েহ আসবেন 
করা হসল 
পরীক্ষার িলািল 
প্রাফির পর ৭ 
কা শ ফেবে। 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

http://www.explosives.gov.bd/


েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 
 

পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

 
পপস্রোবলয়োম বিবিমোলো, ২০১৮ 
 
৯  রম- 

‘জ’ 
অিযধ্ব ট ৪০০ বলিার ১ম 
পেণীর পপদরাবলয়াম 
মজযদের লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

মজযোগাদরর সাইি ও 
পলআউি িকশা (৩ 
কবপ), পূরণকৃত  রম 
‘বে’, পবরচয়পত্র, 
পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ছবব (৩ কবপ), 
পজলা প্রশাসক কতৃটক 
প্রেত্ত অিাপবত্তপত্র, 
জবমর মাবলকািার স্বপদক্ষ 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) স্বত্বাবধকারীর 
পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ছবব (৩ 
কবপ)। 
 (৩) সটিকভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত বে 

লাইদসন্স ব  : 
১০০ িাকার 
চালাদির মূল 
কবপ।  

 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 

http://www.explosives.gov.bd/


কাগজপত্র, লাইদসন্স ব  
(প্রবত হাজার বলিার ৫০ 
িাকা হাদর) সহ 
আদবেিপত্র োবখল। 
োবখলকৃত কাগজপত্র 
যথাযথ পাওয়া পগদল 
িকশা অিযদমােিপূব টক 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি পচদয় পত্র 
পপ্ররণ। মজযোগাদরর 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি পাওয়ার পর 
মজযোগার পবরেশ টিপূব টক 
(প্রদযাজু পক্ষদত্র) 
লাইদসন্স মঞ্জযর করা 
হয়।     

 রম ও জাতীয় 
পবরচয়পত্র/িাগবরকদত্বর 
সিে পত্র। 
 (৪) সাংবিষ্ট পজলা 
প্রশাসক প্রেত্ত 
অিাপবত্ত পত্র ও 
তৎস্বাক্ষবরত িকশা।  

(৫) জবমর 
মাবলকািার েবলদলর 
সতুাবয়ত কবপ/ভাড়ার 
চুজ্ক্তপদত্রর সতুাবয়ত 
কবপ। 
(৬) মজযোগাদরর 
সাইি ও পলআউি 
িকশা (৩ কবপ)।  

(৭) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 
 

  

 

পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 
 

১০  রম-ঝ (ক) িুাঙ্ক বুতীত অিুববধ 
পাদত্র অিবধক ২৫,০০০ 
বলিার ২য় পেণীর 
পপদরাবলয়াম মজযে (খ) 
িুাঙ্ক বুতীত অিুববধ 
পাদত্র অিবধক ২৫,০০০ 
বলিার ২য় ও ৩য় পেণীর 
পপদরাবলয়াম মজযে এবাং 

মজযোগাদরর সাইি ও 
পলআউি িকশা (৩ 
কবপ), পূরণকৃত  রম 
‘বে’, পবরচয়পত্র, 
পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ছবব (৩ কবপ), 
পজলা প্রশাসক কতৃটক 
প্রেত্ত অিাপবত্তপত্র, 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র; 
(২) স্বত্বাবধকারীর ৩ 
কবপ পাসদপািট 
আকৃবতর সতুাবয়ত 
ছবব; 
 (৩) পরে লাইদসন্স, 
জাতীয় পবরচয় 

লাইদসন্স ব :  

মজযোগাদর 
লাইদসন্স ক্ষমতা 
অিযসাদর প্রবত 
হাজার বলিার বা 
উহার অাংশ 
ববদশদের জিু 
৫০ িাকা হাদর 
প্রদযাজু িাকার 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 

সদর দপ্তর, ঢাকা: 
১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 



(গ) িুাঙ্ক বুতীত অিুববধ 
পাদত্র অিবধক ৪৫,০০০ 
বলিার ৩য় পেণীর 
পপদরাবলয়াম মজযদের 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

জবমর মাবলকািার স্বপদক্ষ 
কাগজপত্র, লাইদসন্স ব  
(প্রবত হাজার বলিার ৫০ 
িাকা হাদর) সহ 
আদবেিপত্র োবখল। 
োবখলকৃত কাগজপত্র 
যথাযথ পাওয়া পগদল 
িকশা অিযদমােিপূব টক 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি পচদয় পত্র 
পপ্ররণ। মজযোগাদরর 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর পর 
মজযোগার পবরেশ টিপূব টক 
(প্রদযাজু পক্ষদত্র) 
লাইদসন্স মঞ্জযর করা 
হয়।     

পত্র/িাগবরকত্ব 
সিেপত্র এবাং 
সটিকভাদব পূরণ ও 
স্বাক্ষবরত ‘বে’  রম; 
(৪) সাংবিষ্ট পজলা 
প্রশাসদকর অিাপবত্ত 
পত্র ও তৎস্বাক্ষবরত 
িকশা; 
 (৫) প্রস্তাববত 
মজযোগাদরর  
মাবলকািা েবলদলর 
সতুাবয়ত কবপ/পোকাি 
ভাড়ার সতুাবয়ত 
চুজ্ক্তপত্র; 
(৬) মজযোদরর িকশা 
(সাইি ও পল-আউি) : 
৪ কবপ; 
(৭) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

চালাদির মূল 
কবপ; 
 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

চট্টগ্রাম ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২৫-

০৩১১ 
 

রাজশাহী ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২০-

২১ কায টবেবদসর 
মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 
 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৫। চট্টগ্রাম বিভাগ: 
পমাোঃ পতা াজ্জল পহাদসি 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৩১-৭২০৯৬৫ 
ই-সমইল: 
t.hossain23@yahoo.com 

৬। খুলনা বিভাগ: 
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 

৭। রাজশাহী বিভাগ: 
পমাোঃ আসােযল ইসলাম 



০৩১১ 
 

 ুলনা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০০১-

০৩১১ 
 

ফেসলে ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

 

 

 

 

ফবসফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৭২১-৭৭৫৪৭৬ 
ই-সমইল: 
asadul_islam58@yahoo.com 

৮। বসললট বিভাগ: 
পমাোঃ আব্দযর রব 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৮২১-৭১৮৭৯০ 
ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৯। িবর োল বিভ্োগ:  
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 

১১  রম-ি পমাির যাদির জ্বালািী 
বহদসদব সরবরাদহর 
উদদ্দদশু িুাদঙ্ক 
পপদরাবলয়াম মজযদের 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

সাংবিষ্ট পজলা প্রশাসদকর 
অিাপবত্তসহ তৎকতৃটক 
স্বাক্ষবরত িকশা, পূরণকৃত 
 রম ‘বে’, ব বলাং 
পস্টশদির সাইি ও 
পলআউি িকশা (৫ 
কবপ), জাতীয় 
পবরচয়পত্র, জবমর 
মাবলকািার কাগজপত্র, 
বাাংলাদেশ পপদরাবলয়াম 
কদপ টাদরশদির 
অিযমবতপত্র, সড়ক ও 
জিপথ ববভাদগর 
অিযমবতপত্র, 
আদবেিকারীর পাসদপািট 

(১)  বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র; 
(২) স্বত্বাবধকারীর ৩ 
কবপ পাসদপািট 
আকৃবতর সতুাবয়ত 
ছবব; 
 (৩) পরে লাইদসন্স, 
জাতীয় 
পবরচয়পত্র/িাগবরকত্ব 
সিেপত্র এবাং 
যথাযথভাদব পূরণ ও 
স্বাক্ষবরত বে  রম; 
 (৪) সাংবিষ্ট পজলা 
প্রশাসদকর 
অিাপবত্তপত্র ও 

লাইদসন্স ব  : 
ব বলাং পস্টশদির 
লাইদসন্স ক্ষমতা 
অিযসাদর প্রবত 
হাজার বলিার বা 
উহার অাংশ 
ববদশদের জিু 
৫০ িাকা হাদর 
প্রদযাজু িাকার 
চালাদির মূল 
কবপ; 
 

 
ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  

আদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
এবাং বিম টাণ 
সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 

mailto:raub2015@yahoo.com


আকৃবতর সতুাবয়ত ছবব 
(৩ কবপ), লাইদসন্স ব  
(প্রবত হাজার বলিার বা 
তার অাংশববদশদের জিু 
৫০ িাকা হাদর প্রদযাজু 
ব ) সহ আদবেিপত্র 
োবখল। োবখলকৃত 
কাগজপত্র যথাযথ পাওয়া 
পগদল িকশা অিযদমােি 
ও বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি, অঙ্গীকারপত্র, 
উেবস্থবত পরীক্ষণ সিে ও 
বিরাপত্তা সিে পচদয় পত্র 
পপ্ররণ। বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি, িুাদঙ্কর 
উেবস্থবত পরীক্ষণ এবাং 
বিরাপত্তা ববেয়ক সিে, 
অঙ্গীকারপত্র পাওয়ার পর  
প্রাঙ্গণ পবরেশ টিপূব টক 
লাইদসন্স মঞ্জযর করা 
হয়। 

তৎস্বাক্ষবরত িকশা; 
(৫) বাাংলাদেশ 
পপদরাবলয়াম 
কদপ টাদরশদির 
অিযমবতপত্র  

(৬) ব বলাং পস্টশিস্থ 
ভূবমর মাবলকািা 
েবলদলর সতুাবয়ত 
কবপ/ইজারা পদত্রর 
সতুাবয়ত কবপ; 
(৭) প্রাঙ্গদণ প্রদবশ ও 
বাবহর পদথর জিু 
সড়ক ও জিপথ 
ববভাদগর অিযমবত পত্র 
; 
(৮) ব বলাং পস্টশদির 
িকশা (সাইি ও পল-
আউি) : ৫ কবপ; 
(৯) লাইদসন্স ব ।  

লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

চট্টগ্রাম ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২৫-

০৩১১ 
 

রাজশাহী ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 
 

 ুলনা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০০১-

০৩১১ 
 

ফেসলে ফবভাগ: 

পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৫। চট্টগ্রাম বিভাগ: 
পমাোঃ পতা াজ্জল পহাদসি 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৩১-৭২০৯৬৫ 
ই-সমইল: 
t.hossain23@yahoo.com 

৬। খুলনা বিভাগ: 
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 

৭। রাজশাহী বিভাগ: 
পমাোঃ আসােযল ইসলাম 

ফবসফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৭২১-৭৭৫৪৭৬ 
ই-সমইল: 
asadul_islam58@yahoo.com 

৮। বসললট বিভাগ: 
পমাোঃ আব্দযর রব 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৮২১-৭১৮৭৯০ 



১-১১৩৩-০০১৮-
০৩১১ 

 
 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com  

৯। িবর োল বিভ্োগ:  
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 

১২  রম-ঞ (১) ২৫,০০০ বলিাদরর 
পবশী পবরমাণ ২য় পেণীর 
পপদরাবলয়াম অথবা 
আাংবশক ১ম ও ২য় পেণীর 
পপদরাবলয়াম আমোবি ও 
িুাঙ্ক বুতীত মজযোগাদর 
মজযদের লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

মজযোগাদরর সাইি ও 
পলআউি িকশা (৩ 
কবপ), পূরণকৃত  রম 
‘বে’, পবরচয়পত্র, 
পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ছবব (৩ কবপ), 
সাংবিষ্ট পজলা প্রশাসক 
কতৃটক প্রেত্ত 
অিাপবত্তপত্র, জবমর 
মাবলকািার স্বপদক্ষ 
কাগজপত্র, লাইদসন্স ব  
(প্রবত হাজার বলিার ৫০ 
িাকা হাদর) সহ 
আদবেিপত্র োবখল। 
োবখলকৃত কাগজপত্র 
যথাযথ পাওয়া পগদল 
িকশা অিযদমােিপূব টক 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি পচদয় পত্র 
পপ্ররণ। অিযদমাবেত 
িকশািযসাদর মজযোগাদরর 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর পর 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র; 
(২) স্বত্বাবধকারীর  ৩ 
কবপ পাসদপািট 
আকৃবতর সতুাবয়ত 
ছবব; 
(৩) যথাযথভাদব পূরণ 
ও স্বাক্ষবরত  ‘বে’ 
 রম; 
 (৪) সাংবিষ্ট পজলা 
প্রশাসদকর অিাপবত্ত 
পত্র ও তৎস্বাক্ষবরত 
িকশা/ বববিদয়াগ 
পবাদেটর কবপ; 
(৫) পরে লাইদসন্স, 
জাতীয় পবরচয় 
পত্র/িাগবরকদত্বর 
সিেপত্র,  

 (৬) প্রস্তাববত 
মজযোগারস্থ জবমর 
মাবলকািা েবলদলর 
সতুাবয়ত কবপ/ইজারা/ 

 লাইদসন্স ব  : 
মজযোগাদর 
পপদরাবলয়াম 
মজযদের ধারণ 
ক্ষমতা অিযসাদর 
প্রবত হাজার 
বলিার বা উহার 
অাংশববদশদের 
জিু ৫০ িাকা 
হাদর প্রদযাজু 
িাকার চালাদির 
মূল কবপ। 
 

 ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 

আদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
এবাং বিম টাণ 
সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

সদর দপ্তর, ঢাকা: 
১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 



মজযোগার পবরেশ টিপূব টক 
লাইদসন্স মঞ্জযর করা 
হয়। 

 

ভাড়ার  সতুাবয়ত 
কবপ; 
(৭)  ায়ার সাবভটস এর 
লাইদসন্স; 
(৮) মজযোদরর িকশা 
(সাইি ও পল-আউি) : 
৫ কবপ; 
(লাইদসদন্সর 
শতটািযসাদর ১ম পেণীর 
পপদরাবলয়াম/ 
প্রজ্বলিীয তরল পোথ ট 
মজযদের জিু 
মজযোগাদরর চতুবেটদক 
প্রদয়াজিীয় বিরাপত্তা 
েরূত্ব বজায় রাবখদত 
হইদব) 
(৯) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

চট্টগ্রাম ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২৫-

০৩১১ 
 

রাজশাহী ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 
 

 ুলনা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০০১-

০৩১১ 
 

ফেসলে ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 
 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৫। চট্টগ্রাম বিভাগ: 
পমাোঃ পতা াজ্জল পহাদসি 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৩১-৭২০৯৬৫ 
ই-সমইল: 
t.hossain23@yahoo.com 

৬। খুলনা বিভাগ: 
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 

৭। রাজশাহী বিভাগ: 
পমাোঃ আসােযল ইসলাম 

ফবসফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৭২১-৭৭৫৪৭৬ 
ই-সমইল: 
asadul_islam58@yahoo.com 

৮। বসললট বিভাগ: 
পমাোঃ আব্দযর রব 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৮২১-৭১৮৭৯০ 
ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com  

৯। িবর োল বিভ্োগ:  
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 



১৩  (২) ১ম পেণীর 
পপদরাবলয়ামভুক্ত প্রজ্বলিীয় 
তরল পোথ ট আমোবির 
জিু ছাড়পত্র (NOC) 
প্রোি। 

প্রজ্বলিীয় তরল পোথ ট 
মজযদের জিু ‘এম’ বা 
’এল’  রম লাইদসদন্সর 
কবপ, ইিভদয়স, ববল অব 
পলবোং, পুাবকাং বলস্ট, 
কমাবশ টয়াল 
আমোবিকারকগণ 
আমোবিকৃত/আমোবিতবু 
পকবমকুাল যাহাদের 
বিকি ববক্রয়/সরবরাহ 
করা হদব পস সম্পবকটত 
প্রবতদবেি, ইন্ডাবিয়াল 
আমোবিকারকগণ 
আমোবিকৃত/আমোবিতবু 
পকবমকুাল উৎপােদি 
বুবহার সম্পবকটত 
মাবসক/তত্রমাবসক 
প্রবতদবেি োবখল কদর 
আদবেি করদল ছাড়পত্র 
প্রোি করা হয়।  

 

(১) ফনজস্ব প্াসে 
আসবেনপত্র। 
(২) এম বা এল িরম 
লাইসেসন্সর কফপ। 
(৩) ইনভসয়ে এর 
কফপ। 
(৪) ফবল অব সলফোং 
এর কফপ। 
(৫) প্াফকাং ফলস্ট এর 
কফপ। 
(৬) আমোফনকারকগণ 
আমোফনকৃি 
সকফমক্াসলর ফবক্রয় বা 
ব্বহাসরর মাফেক/ 
ত্রত্রমাফেক প্রফিসবেন। 
(৭) ফনরীক্ষণ ফি। 

বিরীক্ষি বি: 
ফনরীক্ষণ ফি 
বাবে ৫০০ 
োকার সেজাফর 
চালাসনর 
মূলকফপ। 
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
২৬৮১। 

 

(১) যথাযথ 
আদবেি প্রাবপ্তর 
৭ কায ট বেবদসর 
মদধু 
পপদরাবলয়ামভূক্ত 
প্রজ্বলিীয় তরল 
পোথ ট আমোবির 
ছাড়পত্র প্রোি। 
(২) পকাি 
আমোবিকারক 
প্রজ্বলিীয় তরল 
পোথ ট মজযদের 
জিু ‘এম’ বা 
‘এল’  রম 
লাইদসন্স গ্রহণ 
বুতীত আমোবির 
জিু আদবেি 
করদল ছাড়পত্র 
প্রোি িা করার 
কারণ আদবেি 
প্রাবপ্তর ৫ কায ট 
বেবদসর মদধু 
আমোবিকারকদক 
অববহতকরণ। 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

১৪  রম- ‘ি’ (১) ১ম পেণীর 
পপদরাবলয়াম আমোবি 
এবাং স্থাপিায় (Installation) 
পপদরাবলয়াম মজযদের 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

পকাি স্থাপিায় ভূ-গভটস্থ 
বা ভূ-উপদরাস্থ িুাদঙ্কর 
অবস্থাি ও পলআউি 
িকশা (৫ কবপ), 
পূরণকৃত  রম ‘বে’, 
জাতীয় পবরচয়পত্র, 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) স্বত্বাবধকারীর 
পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ছবব ৩ কবপ। 
(৩) সটিক ভাদব ও 

লাইদসন্স ব  :  
প্রথম 
২,৫০,০০০ 
বলিার পয টন্ত 
প্রবত হাজার 
বলিার বা তার 
অাংশববদশদের 

আদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
এবাং বিম টাণ 
সম্পন্নতার 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 



পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ছবব (৩ কবপ), 
সাংবিষ্ট পজলা প্রশাসক 
কতৃটক প্রেত্ত 
অিাপবত্তপত্র, জবমর 
মাবলকািার স্বপদক্ষ 
কাগজপত্র, লাইদসন্স ব  
(প্রবত হাজার বলিার ৫০ 
িাকা হাদর) সহ 
আদবেিপত্র োবখল। 
োবখলকৃত কাগজপত্র 
যথাযথ পাওয়া পগদল 
িকশা অিযদমােিপূব টক 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি পচদয় পত্র 
পপ্ররণ। অিযদমাবেত 
িকশািযসাদর স্থাপিার 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর পর 
স্থাপিা পবরেশ টিপূব টক 
লাইদসন্স মঞ্জযর করা 
হয়।     

স্বাক্ষবরত পূরণ  রম 
‘বে’ এবাং জাতীয় 
পবরচয়পত্র/ িাগবরকত্ব 
সিেপত্র। 
 (৪) সাংবিষ্ট পজলা 
প্রশাসক কতৃটক প্রেত্ত 
অিাপবত্তপত্র ও 
তৎস্বাক্ষবরত িকশা। 
(৫) জবমর মাবলকািা 
েবলদলর সতুাবয়ত 
কবপ/ ইজারা পদত্রর 
সতুাবয়ত। 
(৬) পকাি স্থাপিায় ভূ-
গভটস্থ বা ভূ-উপদরাস্থ 
িুাঙ্ক এবাং/বা 
মজযোগাদরর সাইি ও 
পল-আউি িকশা (৬ 
কবপ)।  
(৭) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

জিু ৫০ িাকা 
হাদর প্রদযাজু 
ব , তদব 
সদব টাচ্চ ৭০০০ 
িাকা। 
২,৫০,০০০ 
বলিাদরর উদদ্ধট 
হদল প্রথম 
২,৫০,০০০ 
বলিাদরর জিু 
৭০০০ িাকা 
এবাং পরবতী 
প্রবত ১০,০০০ 
বলিাদরর জিু 
২০০ িাকা হাদর 
সদব টাচ্চ ২৫,০০০ 
িাকা বহসাদব 
প্রদযাজু িাকার 
চালাদির মূল 
কবপ।  

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 

প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

 



পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

১৫ ববদশে 
 রম 

১ম পেণীর পপদরাবলয়াম 
আমোবি এবাং জলযাদি 
বিবেটষ্ট স্থাদি পপদরাবলয়াম 
মজযদের লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

প্রস্তাববত জলযাদির 
অবস্থাদির সাইি ও উহার 
বিম টাণ িকশা (৫ কবপ), 
ববআইেববউটিএ এর 
অিাপবত্তপত্র ও 
তৎস্বাক্ষবরত িকশা, 
জাতীয় পবরচয়পত্র, 
পূরণকৃত  রম ‘বে’, 
সতুাবয়ত ছবব, 
পিৌপবরবহি েপ্তর প্রেত্ত 
বিবন্ধিপত্র, লাইদসন্স 
ব সহ আদবেিপত্র 
প্রাবপ্তর পর যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল িকশা 
অিযদমােি ও বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি 
পচদয় পত্র পপ্ররণ। 
অিযদমাবেত িকশা 
অিযসাদর বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) স্বত্বাবধকারীর 
পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ছবব-৩ কবপ। 
(৩) ববআইেবিউটিএ 
এর অিাপবত্তপত্র ও 
তৎ স্বাক্ষবরত মযবরাং 
িকশা। 
(৪) সটিকভাদব  
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম ‘বে’ এবাং জাতীয় 
পবরচয়পত্র/ িাগবরকত্ব 
সিেপত্র। 
 (৫) পিৌপবরবহি েপ্তর 
কতৃটক প্রেত্ত 
বিবন্ধিপদত্রর সতুাবয়ত 
কবপ। 

লাইদসন্স ব : 
প্রথম 
২,৫০,০০০ 
বলিাদরর জিু 
৭০০০ িাকা 
এবাং পরবতী 
১০,০০০ 
বলিাদরর জিু 
২০০ িাকা হাদর 
সদব টাচ্চ ২৫,০০০ 
িাকা বহসাদব 
প্রদযাজু িাকার 
চালাদির মূল 
কবপ। 
ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 

আদবেিপত্রসহ 
িকশা প্রাবপ্তর ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
এবাং বিম টাণ 
সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 



প্রাবপ্তর পর 
পবরেশ টিপূব টক লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

(৬) প্রস্তাববত 
জলযাদির অবস্থাদির 
সাইি  ও উহার বিম টাণ 
িকশা (৬ কবপ)। 
(৭) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 
 

১৬  রম-ে িেী পদথ জলযাদি 
(িুাঙ্কাদর) পপদরাবলয়াম 
পবরবহদণর লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

প্রস্তাববত জলযাদির 
(িুাঙ্কার) বিম টাণ িকশা, 
ববআইেবিউটিএ এর 
অিাপবত্তপত্র ও 
তৎস্বাক্ষবরত িকশা 
(৫কবপ), জাতীয় 
পবরচয়পত্র, পূরণকৃত 
 রম ‘বে’, সতুাবয়ত ছবব, 
পিৌপবরবহি েপ্তর প্রেত্ত 
বিবন্ধিপত্র, লাইদসন্স 
ব সহ আদবেিপত্র 
প্রাবপ্তর পর যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল িকশা 
অিযদমােি ও বিম টাণ 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) স্বত্বাবধকারীর 
পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ছবব- ৩ 
কবপ।  

 (৩) ববআইেবিউটিএ 
এর অিাপবত্তপত্র ও 
তৎ স্বাক্ষবরত িকশা । 
(৪) সটিকভাদব পূরণ 
ও স্বাক্ষবরত  রম বে 
ও জাতীয় 

লাইদসন্স ব : 
১ম প্রবত ৪০০ 
িদির জিু 
১,৫০০ িাকা 
এবাং পরবতী 
প্রবত িি বা 
উহার অাংশ 
ববদশদের জিু 
১৫০ িাকা হাদর  
প্রদযাজু িাকার 
চালাদির মূল 
কবপ। 
 

ভ্যোট বি: 

আদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
এবাং বিম টাণ 
সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 



সম্পন্নতার প্রবতদবেি 
পচদয় পত্র পপ্ররণ। বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি 
প্রাবপ্তর পর িুাঙ্কারটি 
পবরেশ টিপূব টক লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

পবরচয়পত্র/িাগবরকদত্বর 
সিে পত্র। 
 (৫) পিৌপবরবহি েপ্তর 
কতৃটক প্রেত্ত বিবন্ধি 
পদত্রর সতুাবয়ত কবপ। 
(৬) প্রস্তাববত 
জলযাদির (িুাঙ্কার) 
বিম টাণ িকশা -৬ 
কবপ। 
(৭) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 

১৭  রম-ঢ সড়ক পদথ িুাঙ্কাদর 
পপদরাবলয়াম পবরবহদণর 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

প্রস্তাববত িুাঙ্কলবর বিম টাণ 
িকশা (৫ কবপ), 
ববআরটিএ প্রেত্ত 
বিবন্ধিপত্র ও পরাে 
পারবমি, ববএসটিআই 
প্রেত্ত কুাবলদেশি 
সাটিটব দকি, সতুাবয়ত 
ছবব, জাতীয় পবরচয়পত্র, 
লাইদসন্স ব সহ 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) স্বত্বাবধকারীর 
পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ৩ কবপ ছবব 
এবাং জাতীয় 
পবরচয়পত্র/ 
িাগবরকদত্বর সিেপত্র। 
(৩) ববআরটিএ প্রেত্ত 

লাইদসন্স ব  : 
১ম ৫০০০ 
বলিাদরর জিু 
৬০০ িাকা এবাং 
পরবতী ১০০০ 
বলিার বা উহার 
অাংশ ববদশদের 
জিু ৮০ িাকা 
হাদর প্রদযাজু 
িাকার চালাদির 

আদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
এবাং িুাাংকলবরটি 
খাবল অবস্থায় 
সাংবিষ্ট অব স 
প্রাঙ্গদণ 
পবরেশ টদির জিু 

সদর দপ্তর: 
১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 



আদবেিপত্র প্রাবপ্তর পর 
যথাযথ পবরলবক্ষত হদল 
িকশা অিযদমােি ও 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি পচদয় পত্র 
পপ্ররণ। বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি পপ্ররদণর সময় 
খাবল অবস্থায় অদয়ল 
িুাঙ্কলবরটি সাংবিষ্ট 
অব স প্রাঙ্গদণ 
পবরেশ টদির বিবমদত্ত 
হাজ্জর করার জিু 
স্টুান্ডােট পলিার প্রোি 
এবাং পরবতীদত 
িুাঙ্কলবরটি পবরেশ টিপূব টক 
লাইদসন্স মঞ্জযর 
মঞ্জযর করা হয়। 

বিবন্ধিপত্র ও পরাে 
পারবমদির সতুাবয়ত 
কবপ। 
(৪) ববএসটিআই প্রেত্ত 
কুাবলদেশি 
সাটিটব দকদির 
সতুাবয়ত কবপ। 
(৫) প্রস্তাববত 
িুাঙ্কলরীর বিম টাণ 
িকশা -৫ কবপ। 
 (৬) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

মূল কবপ। 
ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

চট্টগ্রাম ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২৫-

০৩১১ 
 

রাজশাহী ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 
 

 ুলনা ফবভাগ: ১-

হাজ্জর করার 
সময় পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৫। চট্টগ্রাম বিভাগ: 
পমাোঃ পতা াজ্জল পহাদসি 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৩১-৭২০৯৬৫ 
ই-সমইল: 
t.hossain23@yahoo.com 

৬। খুলনা বিভাগ: 
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 

৭। রাজশাহী বিভাগ: 
পমাোঃ আসােযল ইসলাম 

ফবসফারক পবরেশ টক 



১১৩৩-০০০১-
০৩১১ 

ফেসলে ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

 
 

প াি: ০৭২১-৭৭৫৪৭৬ 
ই-সমইল: 
asadul_islam58@yahoo.com 

৮। বসললট বিভাগ: 
পমাোঃ আব্দযর রব 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৮২১-৭১৮৭৯০ 
ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৯। িবর োল বিভ্োগ:  
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com  

১৮  সপসোফলয়াম 
ফরিাইনারী/লুব সেজডাং/লুব 
ফরোইফলাং প্ল্ান্ট এর 
অনুসমােন প্রোন  

 
(ফবফধ্ ১৩২ দ্রষ্টব্) 

১। সপসোফলয়াম 
ফরিাইনারীর সক্ষসত্র: 
কলাম-৪ এ বফণ শি 
আসবেনপত্র এবাং 
কাগজপত্রাফে প্রাফির পর 
ফনরীক্ষণ করা হয়। 
ফনরীক্ষসণ যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল িকশা 
অিযদমােি করা হয় । 
অনুসমাফেি নকশা 
অনুোসর বিম টাণ 
সম্পন্নকরসণর প্রবতদবেি 
প্রাবপ্তর পর প্রস্তাফবি 
প্রাঙ্গণ পফরেশ শনপূব শক 
লাইসেন্স প্রোন করা হয়। 
২। লযব পিজ্ন্ডাং প্ল্ুান্ট 
এবাং বুবহৃত লযবেদকটিাং 

(১) প্রধ্ান ফবসফারক 
পফরেশ শক বরাবর 
বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 
(২) সরকার 
অনুসমাফেি বশল্প-
কার ানা   হদল 
বববিদয়াগ পবাদেটর 
বিবন্ধিপত্র । 
সবেরকারী প্রফিষ্ঠান 
সক্ষসত্র োংফিষ্ট সজলা 
প্রশােক প্রেত্ত 
অনাপফত্তপত্র ( িাাঁর 
স্বাক্ষরকৃি নকশা);  
 
(৩) ফনম শাণ  সকৌশল, 

অিযদমােি ব : 
১০,০০০ িাকার 
চালাদির মূল 
কবপ। 
 

ভ্যোট বি: 
অনুসমােন ফি 
এর ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 

আদবেিপত্রসহ 
িকশা প্রাবপ্তর ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
এবাং বিম টাণ 
সম্পন্নকরসণর 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স প্রোন। 

সদর দপ্তর: 
১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 

mailto:raub2015@yahoo.com


ওদয়ল বরসাইবলাং প্ল্ুান্ট 
অিযদমােদির জিু: লযব 
পিজ্ন্ডাং প্ল্ুান্ট স্থাপদির 
িীবতমালা, ২০১৮ এবাং 
বুবহৃত লযবেদকটিাং ওদয়ল 
বর-বর াইি সাংক্রান্ত 
িীবতমালা, ২০০৯ 
অিযসাদর কলাম-৪ এ 
ববণ টত আদবেিপত্র, 
কাগজপত্র ও িকশা 
বিরীক্ষদি যাথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল িকশা 
অিযদমােি করা হয়। 
পরবতীদত িীবতমালা 
অিযসাদর জ্বালাবি ও 
খবিজ সম্পে ববভাদগর 
অিযদমােি প্রাবপ্ত সাদপদক্ষ 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি োবখল করা 
হদল পবরেশ টি কদর 
অিযদমােি প্রোি করা 
হয়। 

প্ল্াসন্টর প্রসেে সলা-
োয়াগ্রাম এবাং উহার 
প্রস্তাফবি অবস্থাসনর 
চিুষ্পার্শ্ শস্থ ১০০ ফমোর 
েরূত্বেীমার মসধ্্  
পুিকম শ/ 
ভবন,স্থাপনােহ োইে 
ও সল-আউে নকশা 
০৫ কফপ (োইে নকশা 
১:৫০০ সেসল এবাং সল-
আউে ১: ১০০) এবাং 
েক্ষ সলাকবল এর 
িাফলকা বা 
ল্াবসরেরীসি ব্বহৃি 
 ন্ত্রপাফির িাফলকা, 
সবইজওসয়ল ও 
এফেষ্ট্রেভে্ এর উৎে ও 
স্ট্াডােশ (প্রস াজ্ 
সক্ষসত্র), অফি ফনব শাপন/ 
েুর্ শেনা এড়াসনার জন্ 
প্ল্াসন্ট গৃহীিব্ 
পফরকল্পনার ফচত্র। 
(৪) প্রসেে প্ল্াসন্টর 
পূণ শাঙ্গ কা শপ্রনালীেহ 
সমফশনারীসজর ফবস্তাফরি 
িে্াফে োফ ল; 
(৫) পফরসবশ 
অফধ্েিসরর ছাড়পত্র; 
(৬)  লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 

পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
২৬৮১। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

 

পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 



েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd  

 
গযোসোিোর বিবিমোলো, ১৯৯৫ 
 
১৯  রম-র্ গুাসাধাদর গুাস (এলবপজ্জ 

বুতীত) মজযদের লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

যথাযথভাদব পরূণকৃত 
আদবেি  রম ‘র্’, 
লাইদসন্স ব , গুাসাধাদরর 
অবস্থাি ও বিম টাণ িকশা 
োবখল করা হদল ২১ 
কায টবেবদসর মদধু িকশা 
অিযদমােি এবাং 
অিযদমাবেত িকশা 
অিযযায়ী বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি 
প্রাবপ্তর পর পবরেশ টি 
কদর লাইদসন্স মঞ্জযর 
করা হয়। 

(1) প্রধাি 
ববদফারক পবরেশ টক 
বরাবদর বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র; 
(2) স্বত্বাবধকারীর 
সতুাবয়ত ছবব; 
(3) যথাযথভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম ‘খ’ 
(৪)  বববধ ৩৫ (৩) 
অিযসাদর গুাস 
মজযদের প্রস্তাববত 
প্রাঙ্গদণর পবরসীমার 
বাবহদর ১০০ বমিার 
জায়গার পাবরপাবব টক 
বচত্রসহ উক্ত 
প্রাঙ্গদণর এবাং 
গুাসাধাদরর 
অবস্থাদির তরবখক 
বচত্র এবাং বববধ ২০-
২২ ও ৩১ অিযসাদর 

লাইদসন্স ব : 
অিূধ ট ১০,০০০ 
বলিার জলধারণ 
ক্ষমতার 
গুাসাধাদরর 
জিু ৪,০০০/- 
িাকা, ১০,০০১ 
বলিার হদত 
৪০,০০০ বলিার 
পয টন্ত জলধারণ 
ক্ষমতাসম্পন্ন 
গুাসাধাদরর 
জিু ৬,০০০/- 
িাকা এবাং 
৪০,০০০ 
বলিাদরর উদধ্ব ট 
জলধারণ 
ক্ষমতাসম্পন্ন 
গুাসাধাদরর 
জিু ৮,০০০/- 
িাকা। 

 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
তাবরখ হদত ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 



উক্ত প্রাঙ্গণ ও 
গুাসাধাদরর অবস্থাি 
ও বিম টাণ পবরকল্পিার 
িকশা (সাইি ও পল-
আউি) : ৫  
কবপ;৭৪  
 
 

(৫) লাইদসন্স ব  । 

লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি।  

ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 

২০  রম-গ পবরবহণ যাদি গুাসপণূ ট 
(এলবপজ্জ বুাবতত অিুািু 
গুাস) আধার পবরবহদণর 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

যথাযথভাদব পরূণকৃত 
আদবেি  রম ‘ক’, 
গুাসাধার ও পবরবহি 
যাদির িকশা এবাং 
লাইদসন্স ব  োবখল করা 
হদল িকশা অিযদমােি 
এবাং িকশা অিযদমােদির 
পর বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রাবপ্তর পর 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র; 
(২) স্বত্বাবধকারীর 
সতুাবয়ত ছবব; 
(৩) ববআরটিএ প্রেত্ত 
বিবন্ধিপত্র ও পরাে 
পারবমদির সতুাবয়ত 

লাইদসন্স ব  :  

অিূধ ট ১০,০০০ 
বলিার জলধারণ 
ক্ষমতার 
গুাসাধাদরর 
জিু ২,০০০/- 
িাকা, ১০,০০১ 
বলিার হদত 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 



পবরেশ টিপূব টক লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

কবপ; 
(৪) বববধ ৩৫(ক) 
অিযসাদর যথাযথভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম ‘ক’; 
(৫) বববধ ৩৫(খ) 
অিযসাদর গুাসপূণ ট 
আধার পবরবহদণর 
লাইদসদন্সর জিু উক্ত 
আধার এবাং সাংবশষ্ট 
পবরবহণ যাদির 
তরবখক বচত্র (পেচ) 
এবাং উভদয়র ববস্তাবরত 
বববরণ উদলস্নখপূব টক 
িকশা (সাইি ও পল-
আউি) : ৬ কবপ; 
(৬) লাইদসন্স ব ।  

লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

৪০,০০০ বলিার 
পয টন্ত জলধারণ 
ক্ষমতাসম্পন্ন 
গুাসাধাদরর 
জিু ৪,০০০/- 
িাকা এবাং 
৪০,০০০ 
বলিাদরর উদধ্ব ট 
জলধারণ 
ক্ষমতাসম্পন্ন 
গুাসাধাদরর 
জিু ৬,০০০/- 
িাকা। 

 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 

২১ কায টবেবদসর 
মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 
 



(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

২১  গ্াোধ্ার আমোফনর 
পারফমে 

প্রধ্ান ফবসফারক 
পফরেশ শক, বাাংলাসেশ 
বরাবসর আসবেন, 
গ্াোধ্াসরর সেস্ট 
োষ্ট্রেশফিসকে, পারবমি ব , 
গুাসাধাদর গুাস মজযদের 
লাইদসদন্সর কবপ োবখল 
করা হদল পারবমি 
মঞ্জযর করা হয়। 

(১) প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক বরাবদর 
বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র; 
(২) গ্াোধ্াসরর সেস্ট 
োষ্ট্রেশফিসকে। 
(৩) গ্াোধ্াসর গ্াে 
মজসুের লাইসেসন্সর 
কফপ। 
(৪) পারফমে ফি। 

পারফমে ফি: 
৪০০০ োকা। 
ভ্যোট বি: 
পারফমে ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

আসবেন িরম, 
ফি ও প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র  
প্রাফির পর ৭ 
কা শ ফেবে। 

 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 

 

mailto:raub2015@yahoo.com


 
 
এলবপজি বিবিমোলো, ২০০৪ 
 
২২ িরম-গ এলফপ গ্াে আমোফনর 

লাইসেন্স 
যথাযথভাদব পরূণকৃত 
আদবেি  রম ‘খ’, 
পপ্রা রমা ইিভদয়স, 
এলবপ গুাদসর 
পেবসব দকশি এলবপজ্জ 
মজযদের লাইদসন্স, 
লাইদসন্স ব  োবখল করা 
হদল লাইদসন্স মঞ্জযর 
করা হয়। 

(১) প্রধাি 
ববদফারক পবরেশ টক 
বরাবদর বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 
(২) যথাযথভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম ‘খ’ 
(৩) ইিভদয়স, ববল 
অব পলবোং এর কবপ। 
(৪) এলবপ গুাদসর 
পেবসব দকশি  
(৫) এলবপজ্জ মজযদের 
লাইদসন্স। 
(৬) লাইদসন্স ব  
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

 

লাইদসন্স ব োঃ 
২০০০ িাকা। 
 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

আসবেন িরম, 
ফি ও প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র  
প্রাফির পর ৭ 
কা শ ফেবে। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

http://www.explosives.gov.bd/


 
 
 

২৩  রম-চ এলবপজ্জ গুাসপণূ ট 
বসবলন্ডার অবধকাদর রাখার 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

যথাযথ আদবেি  রম 
‘র্’, লাইদসন্স ব  এবাং 
মজযোগাদরর পাবরপাবব টক 
বচত্র প্রেবশ টত সাইি ও 
পলআউি িকশা োবখল 
করা হদল প্রথমত িকশা 
অিযদমােি এবাং িকশা 
অিযযায়ী বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি 
োবখল করা হদল 
পবরেশ টি (প্রদযাজু 
পক্ষদত্র) কদর লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র; 
(২) স্বত্বাবধকারীর ৩ 
কবপ পাসদপািট 
আকৃবতর সতুাবয়ত 
ছবব; 
(৩)  পরে লাইদসন্স, 
জাতীয় পবরচয়পত্র/ 
িাগবরকদত্বর সিেপত্র; 
(৪)   সটিকভাদব পূরণ 
ও স্বাক্ষবরত ‘র্’  রম 

(৫) মাবলকািা েবলদলর 
সতুাবয়ত কবপ/পোকাি 
ভাড়ার সতুাবয়ত কবপ; 
 (৬) মজযোগাদরর 
িকশা (সাইি ও পল-
আউি) : ৫ কবপ; 

(৭) (৭) লাইদসন্স ব ।  

লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

লাইদসন্স ব :  

প্রথম ৫০০ 
পকজ্জর জিু 
১,০০০ িাকা 
এবাং অবতবরক্ত 
প্রবত ৫০০ 
পকজ্জ বা উহার 
অাংশ ববদশদের 
জিু ৫০০ িাকা 
সাদপদক্ষ একটি 
লাইদসদন্সর 
সদব টাচ্চ ১০,০০০ 
িাকার চালাদির 
মূল কবপ (ববোঃ 
দ্রোঃ প্রামাবণক 
অিযবলবপর জিু 
মযল লাইদসন্স 
ব  এর ২০% 
ব  প্রোি 
কবরদত হইদব)। 
ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
৪৫ বেদির মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

সদর দপ্তর, ঢাকা: 
১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৫। চট্টগ্রাম বিভাগ: 
পমাোঃ পতা াজ্জল পহাদসি 

http://www.explosives.gov.bd/


সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

চট্টগ্রাম ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২৫-

০৩১১ 
 

রাজশাহী ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 
 

 ুলনা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০০১-

০৩১১ 
 

ফেসলে ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৩১-৭২০৯৬৫ 
ই-সমইল: 
t.hossain23@yahoo.com 

৬। খুলনা বিভাগ: 
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 

৭। রাজশাহী বিভাগ: 
পমাোঃ আসােযল ইসলাম 

ফবসফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৭২১-৭৭৫৪৭৬ 
ই-সমইল: 
asadul_islam58@yahoo.com 

৮। বসললট বিভাগ: 
পমাোঃ আব্দযর রব 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৮২১-৭১৮৭৯০ 
ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৯। িবর োল বিভ্োগ:  
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 

২৪  ফেফলডাসরর ভাল্ভ 
আমোফনর অনুমফি 

 ো েভাসব পরূণকৃি 
আসবেন িরম ‘ ’, 

(১) বিজস্ব পুাদে প্রেম ১০০ ষ্ট্রে 
ভাল্সভর জন্ 

আসবেন িরম, 
ফি ও প্রসয়াজনীয় 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

mailto:raub2015@yahoo.com


এলফপজজ ফবফধ্মালা ফবফধ্ 
৫৩(২) ও িিফেল-৩ 
অনুোসর ভাল্সভর সেস্ট 
ফরসপােশ ও ফি োফ ল করা 
হসল ভাল্ভ আমোফনর 
অনুমফি প্রোন করা হয়। 

আদবেিপত্র। 
(২)যথাযথভাদব পূরণ ও 
স্বাক্ষবরত  রম ‘খ’। 
(৩) ইিভদয়স এর 
কবপ। 
(৪) ববল অব পলবোং 
এর কবপ। 
(৫) বিরদপক্ষ 
পবরেশ টিকারী কতৃটক 
ভাল্দভর পিস্ট বরদপািট। 
(৬) ভাল্ভ আমোবির 
জিু প্রদয়াজিীয় ব । 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

৩০০ োকা এবাং 
পরবিী প্রফি 
১০০ ষ্ট্রে বা িার 
অাংশফবসশসের 
জন্ ১০০ োকা 
হাসর প্রস াজ্ 
ফি। 
ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

কাগজপত্র  
প্রাফির পর ৭ 
কা শ ফেবে। 

 

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

২৫  রম-ঙ (১) গুাসাধাদর এলবপজ্জ 
মজযে এবাং বসবলন্ডাদর 

যথাযথভাদব পরূণকৃত 
আদবেি  রম ‘র্’, 

(১) বিজস্ব পুাদে লাইদসন্স ব োঃ 
(ক) স্থাপিায় 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 

http://www.explosives.gov.bd/


গুাস ভবতটর লাইদসন্স 
মঞ্জযর (এলবপজ্জ বিবলাং 
প্ল্ুান্ট)। 

লাইদসন্স ব , গুাসাধাদরর 
অবস্থাি ও বিম টাণ িকশা 
োবখল করা হদল ২১ 
কায টবেবদসর মদধু িকশা 
অিযদমােি এবাং 
অিযদমাবেত িকশা 
অিযযায়ী বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি 
োবখল করা হদল 
পবরেশ টি কদর লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

আদবেিপত্র। 
(২) যথাযথভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম ‘র্’ 
(৩)   এলবপজ্জ বিবলাং 
প্ল্ুাদন্টর পক্ষদত্র 
প্রশাসবিক মন্ত্রিালয় 
(জ্বালাবি ও খবিজ 
মন্ত্রিালয় ববভাগ এর 
অিযমবতপত্র) 
(৪)  প্রস্তাববত ভূবমর 
মাবলকািা েবলদলর 
সতুাবয়ত কবপ এবাং 
জাতীয় 
পবরচয়পত্র/িাগবরকদত্বর 
সিেপত্র। 
(৫)    পজলা 
প্রশাসদকর 
অিাপবত্তপত্র। 
(৬)      ায়ার সাবভটস 
কতৃটপদক্ষর লাইদসন্স। 
(৭)   বববধ ১১১ 
অিযসাদর গুাস 
মজযদের গুাসাধার এবাং 
ব বলাং পসদের 
প্রাঙ্গদণর পবরসীমার 
বাবহদর ১০০ বমিার 
জায়গার পাবরপাবব টক 
বচত্রসহ গুাসাধাদরর 
তরবখক বচত্র এবাং বববধ 

মজযদের পক্ষদত্র  
অিযধ ট ১০,০০০ 
বলিাদরর জিু 
২,০০০ িাকা, 
১০,০০০ 
বলিাদরর উদদ্ধট 
বকন্তু অিযদ্ধট 
৪০,০০০ 
বলিাদরর জিু 
৩০০০ িাকা 
এবাং ৪০,০০০ 
বলিাদরর উদদ্ধট 
৪,০০০ িাকার 
চালাদির মূল 
কবপ।  

(খ)   স্থাপিার 
মজযে এবাং 
পমািরযাদির 
সাদথ সাংযযক্ত 
বসবলন্ডাদর অথবা 
হসত্মামত্মরদযাগু 
বসবলন্ডাদর 
এলবপজ্জ ভবতটোঃ 
উপদরর ৮(১) 
অিযদেদের 
ববপরীদত (ক), 
(খ) ও (গ) 
ে ায় উবিবখত 
ব  এর 
অবতবরক্ত 
যথাক্রদম ৩০০০ 

মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 

অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 

বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
তাবরখ হদত ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 
 



৭৫-৮৩ অিযসাদর 
গুাসাধার ও ব বলাং 
পসদের অবস্থাি ও 
বিম টাণ পবরকল্পিা বচত্র 
(৬ কবপ)। 
(৮) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

িাকা, ৪০০০ 
িাকা  ও ৬০০০ 
িাকা। 
ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

২৬  (২) গ্াোধ্াসর এলফপজজ 
মজেু এবাং সমাের াসনর 
োসে  ুক্ত ফেফলডাসর 
জ্বালাফন ফহসেসব এলফপজজ 
ভফিশর লাইসেন্স 

যথাযথভাদব পরূণকৃত 
আদবেি  রম ‘র্’, 
লাইদসন্স ব , গুাসাধাদরর 
অবস্থাি ও বিম টাণ িকশা 
োবখল করা হদল ২১ 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 
(২) যথাযথভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 

লাইদসন্স ব োঃ 
(ক) স্থাপিায় 
মজযদের পক্ষদত্র  
অিযধ ট ১০,০০০ 
বলিাদরর জিু 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 



(অসোগ্াে ফরিুসয়ফলাং 
সস্টশন) 

কায টবেবদসর মদধু িকশা 
অিযদমােি এবাং 
অিযদমাবেত িকশা 
অিযযায়ী বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি 
োবখল করা হদল 
পবরেশ টি কদর লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

 রম ‘র্’ 
(৩)   এলবপজ্জ বিবলাং 
প্ল্ুাদন্টর পক্ষদত্র 
প্রশাসবিক মন্ত্রিালয় 
(জ্বালাবি ও খবিজ 
মন্ত্রিালয় ববভাগ এর 
অিযমবতপত্র) 
(৪) প্রস্তাববত ভূবমর 
মাবলকািা েবলদলর 
সতুাবয়ত কবপ এবাং 
জাতীয় 
পবরচয়পত্র/িাগবরকদত্বর 
সিেপত্র। 
(৫)    পজলা 
প্রশাসদকর 
অিাপবত্তপত্র। 
(৬)      ায়ার সাবভটস 
কতৃটপদক্ষর লাইদসন্স। 
(৭)   বববধ ১১১ 
অিযসাদর গুাস 
মজযদের গুাসাধার এবাং 
ব বলাং পসদের 
প্রাঙ্গদণর পবরসীমার 
বাবহদর ১০০ বমিার 
জায়গার পাবরপাবব টক 
বচত্রসহ গুাসাধাদরর 
তরবখক বচত্র এবাং বববধ 
৭৫-৮৩ অিযসাদর 
গুাসাধার ও ব বলাং 
পসদের অবস্থাি ও 
বিম টাণ পবরকল্পিা বচত্র 

২,০০০ িাকা, 
১০,০০০ 
বলিাদরর উদদ্ধট 
বকন্তু অিযদ্ধট 
৪০,০০০ 
বলিাদরর জিু 
৩০০০ িাকা 
এবাং ৪০,০০০ 
বলিাদরর উদদ্ধট 
৪,০০০ িাকার 
চালাদির মূল 
কবপ।  

(খ)   স্থাপিার 
মজযে এবাং 
পমািরযাদির 
সাদথ সাংযযক্ত 
বসবলন্ডাদর অথবা 
হসত্মামত্মরদযাগু 
বসবলন্ডাদর 
এলবপজ্জ ভবতটোঃ 
উপদরর ৮(১) 
অিযদেদের 
ববপরীদত (ক), 
(খ) ও (গ) 
ে ায় উবিবখত 
ব  এর 
অবতবরক্ত 
যথাক্রদম ৩০০০ 
িাকা, ৪০০০ 
িাকা  ও ৬০০০ 
িাকা। 

প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
তাবরখ হদত ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

 



(৬ কবপ)। 
(৮) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

২৭  রম-জ পবরবহণ যাদি এলবপজ্জ 
পূণ ট আধার পবরবহদণর 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

যথাযথভাদব পরূণকৃত 
আদবেি  রম ‘খ’, 
গুাসাধার ও পবরবহি 
যাদির িকশা এবাং 
লাইদসন্স ব  োবখল করা 
হদল িকশা অিযদমােি 
এবাং িকশা অিযদমােদির 
পর বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রাবপ্তর পর 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) স্বত্বাবধকারীর 
সতুাবয়ত ছবব। 
গুাসাধার পবরবহি 
যাদির িকশা (৬ 
কবপ)।  

লাইদসন্স ব  : 
(অিূধ্ব ট ১০,০০০ 
বলিাদরর জিু 
১,০০০ িাকা, 
১০,০০০ 
বলিাদরর উদদ্ধট 
বকন্তু অিযধ ট 
৪০,০০০ 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 



পবরেশ টিপূব টক লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

(৩) যথাযথভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম-খ। 
(৪) ববআরটিএ এর 
বিবন্ধি পত্র ও রুি 
পারবমদির সতুাবয়ত 
কবপ। 
 (৫) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

বলিাদরর জিু 
২,০০০ িাকা 
এবাং ৪০,০০০ 
বলিাদরর উদদ্ধট 
৩,০০০ িাকা 
বহসাদব প্রদযাজু 
িাকার চালাদির 
মূল কবপ)। 
ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

৪৫ বেদির মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 



২৮ িরম-ঞ সরষ্ট্রেকুসলসেে পদ্ধফিসি 
এলফপজজ মজেু ও 
ব্বহাসরর লাইসেন্স 

যথাযথভাদব পরূণকৃত 
আদবেি  রম ‘ঝ’, 
এলবপজ্জ বববধমালা, 
২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬) 
এর বববধ ১৩৪-১৪৭ 
অিযসরণ কদর 
পরটিকয দলদিে পদ্ধবতদত 
স্থাবপতবু িুাাংক বা গুে 
বসবলন্ডার এর মজযে 
স্থাদির পল-আউি ও 
পাবরপাবব টক বচত্র উদিখ 
কদর সাইি িকশা 
োবখদলর পর িকশা 
অিযদমােি করা হয়। এবাং 
িকশা অিযদমােদির পর 
বিম টাণ সম্পন্নতার প্রাবপ্তর 
পর পবরেশ টিপূব টক 
লাইদসন্স মঞ্জযর করা 
হয়। 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র; 
(২) স্বত্বাবধকারীর ৩ 
কবপ পাসদপািট 
আকৃবতর সতুাবয়ত 
ছবব; 
 (৩)  পরে লাইদসন্স, 
জাতীয় পবরচয়পত্র/ 
িাগবরকদত্বর সিেপত্র; 
 (৪) মাবলকািা 
েবলদলর সতুাবয়ত 
কবপ/মজযোগার ভাড়ার 
সতুাবয়ত কবপ; 
(৫)   সটিকভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত ‘র্’ 
 রম । 
(৬) গুেকদর 
বসবলন্ডার মজযোগাদর 
মজযে বা পরটিকয দলদিে 
পদ্ধবতদত িুাাংদক 
এলবপজ্জ মজযে স্থাদির 
িকশা (সাইি ও পল-
আউি) : ৫ কবপ; 

(৭) (৭) লাইদসন্স ব ।  

লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

লাইদসন্স ব :  

প্রথম ৫০০ 
পকজ্জর জিু 
১,০০০ িাকা 
এবাং অবতবরক্ত 
প্রবত ৫০০ 
পকজ্জ বা উহার 
অাংশ ববদশদের 
জিু ৫০০ িাকা 
সাদপদক্ষ একটি 
লাইদসদন্সর 
সদব টাচ্চ ১০,০০০ 
িাকার চালাদির 
মূল কবপ (ববোঃ 
দ্রোঃ প্রামাবণক 
অিযবলবপর জিু 
মযল লাইদসন্স 
ব  এর ২০% 
ব  প্রোি 
কবরদত হইদব)। 
ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
৩৫ কা শফেবসের 
মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

সদর দপ্তর, ঢাকা: 
১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

 



www.explosives.gov.bd পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 
 
গযোস বসবলন্ডোর বিবিমোলো, ১৯৯১ 
 
২৯ িরম-র্ (১) গ্াে ফেফলডার ( াফল 

বা গ্ােপূণ শ) আমোফনর 
জন্ ঋণপত্র স ালার 
অনুমফি বা প্রাক অনুমফি। 

গ্াে ফেফলডার মজসুের 
লাইসেন্স, প্রধ্ান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
কিৃশক অনুসমাফেি 
স্ট্াডােশ  সেফেফিসকশন 
অনুোসর আমোফনিব্ 
ফেফলডাসরর িে্ েম্বফলি 
িরম ‘ ’ োফ ল করা 
হসল ফেফলডার আমোফনর 
ঋণপত্র স ালার অনুমফি 
প্রোন করা হয়। 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র; 
(২)   সটিকভাদব পরূণ 
ও স্বাক্ষবরত ‘খ’  রম 
। 
(৩) পপ্রা রমা 
ইিভদয়স এর কবপ। 

(৭) (৪) লাইদসন্স ব ।  

লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

লাইদসন্স ব : 
প্রথম ১০০ টি 
বসবলন্ডার িাকা 
৬০০ পরবতী 
প্রবত ১০০ টি বা 
তার 
অাংশববদশদের 
জিু ৩০০ িাকা 
হাদর 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 

যথাযথ আদবেি 
 রম, লাইদসন্স 
ব , পপ্রা রমা 
ইিভদয়স, ইতুাবে 
প্রাবপ্তর ৭ কায ট 
বেবদসর মদধু 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 
 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 

http://www.explosives.gov.bd/
http://www.explosives.gov.bd/


ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৩০  (২)গুাস বসবলন্ডার ( াফল 
বা গ্ােপূণ শ) আমোবির 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

গুাস বসবলন্ডার মজযদের 
লাইদসন্স থাকা সাদপদক্ষ 
যথাযথ আদবেি  রম 
‘খ’, লাইদসন্স ব , 
ইিভদয়স, ববল অব 
পলবোং, বিরদপক্ষ 
পবরেশ টিকারী কতৃটক 
প্রেত্ত পিস্ট সাটিটব দকি, 
সাটিটব দকি অব 
অবরজ্জি, ওদয়ববল, 
পুাবকাং বলস্ট ইতুাবে 
োবখল করা হদল গুাস 
বসবলন্ডার আমোবির 
লাইদসন্স মঞ্জযর করা 
হয়।  

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র; 
(2) আদবেি  রম ‘খ’ 
(৩) ইিভদয়স, ববল 
অব পলবোং, পুাবকাং 
বলষ্ট, সাটিটব দকি অব 
অরজ্জি এবাং 
আন্তজটাবতকভাদব 
বস্বকৃত বিরদপক্ষ 
পবরেশ টিকারী কতৃটক 
প্রেত্ত পিষ্ট সাটিটব দকি 
। 
(৪) বসবলন্ডার 
আমোবির লাইদসন্স 
ব । 

প্রাক অিযমবত 
গ্রহদণর, ঋণপত্র 
পখালার সময় 
লাইদসন্স ব  
প্রোি িা করা 
হদল। 
লাইদসন্স ব : 
প্রথম ১০০ টি 
বসবলন্ডার িাকা 
৬০০ পরবতী 
প্রবত ১০০ টি বা 
তার 
অাংশববদশদের 
জিু ৩০০ িাকা 
হাদর 

ভ্যোট বি: 

যথাযথ আদবেি 
 রম, লাইদসন্স 
ব , ইিভদয়স, 
ববল অব পলবোং, 
পিস্ট 
সাটিটব দকি, 
সাটিটব দকি অব 
অবরজ্জি, 
ওদয়ববল, পুাবকাং 
বলস্ট ইতুাবে 
প্রাবপ্তর ৭ কায ট 
বেবদসর মদধু 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 



লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

 

 
 

লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৩১  রম-ঙ এলবপজ্জ বুতীত অিুািু 
গুাস বসবলন্ডাদর ভবতটর 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 
 
 

যথাযথভাদব পরূণকৃত 
আদবেি  রম ‘গ’, 
লাইদসন্স ব , গুাসাধার ও 
ব বলাং পসদের অবস্থাি ও 
বিম টাণ িকশা োবখল করা 
হদল ২১ কায টবেবদসর 
মদধু িকশা অিযদমােি 
এবাং অিযদমাবেত িকশা 
অিযযায়ী বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি 

(১) প্রধাি 
ববদফারক পবরেশ টক 
বরাবদর বিজস্ব পুাদে 
আদবেিপত্র। 
(২) যথাযথভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম ‘গ’ 
(৩)  প্রস্তাববত ভূবমর 
মাবলকািা েবলদলর 

লাইদসন্স ব োঃ 
১০,০০০ িাকা। 
 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
তাবরখ হদত ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 



প্রাবপ্তর পর পবরেশ টি 
কদর লাইদসন্স মঞ্জযর 
করা হয়। 

সতুাবয়ত কবপ, পরে 
লাইদসন্স এবাং জাতীয় 
পবরচয়পত্র/িাগবরকদত্বর 
সিেপত্র। 
(৪) বববিদয়াগ পবাদেটর  
বিবন্ধিপত্র। 
(৫)    ায়ার সাবভটস 
কতৃটপদক্ষর লাইদসন্স। 
(৬) গুাসাধার ও 
ব বলাং পসদের অবস্থাি 
প্রাঙ্গদণর পবরসীমার 
বাবহদর ১০০ বমিার 
জায়গায় পাবরপাবব টক 
বচত্র প্রেবশ টত সাইি 
িকশা ও বিম টাণ 
িকশা- ৬ কবপ। 
(৭) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

 
 

 

পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 
 

৩২  রম-চ এলবপজ্জ বুতীত অিুািু  
গুাসপূণ ট বসবলন্ডার * 
অবধকাদর রাখার লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 
 
*(অজিসজন, নাইসোসজন, 
আগ শণ, কাব শন-োই-

যথাযথ আদবেি  রম 
‘গ’, লাইদসন্স ব  এবাং 
মজযোগাদরর পাবরপাবব টক 
বচত্র প্রেবশ টত সাইি ও 
পলআউি িকশা োবখল 
করা হদল প্রথমত িকশা 
অিযদমােি এবাং িকশা 
অিযযায়ী বিম টাণ 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র; 
(২) স্বত্বাবধকারীর ৩ 
কবপ পাসদপািট 
আকৃবতর সতুাবয়ত 
ছবব; 
(৩) মজযোগাদরর 

লাইদসন্স ব :  

(ক) দ্রবীভূি 
এ্ফেষ্ট্রেফলন 
গ্াসের সক্ষসত্র 
১০ ষ্ট্রে 
ফেফলডাসরর 
সবফশ ফকন্তু ১০০ 
ষ্ট্রের সবশী নসহ 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 

সদর দপ্তর, ঢাকা: 
১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 

http://www.explosives.gov.bd/


অিাইে, এসমাফনয়া, 
ফহফলয়াম, হাইসরাসজন, 
িায়ার এেষ্ট্রোংগুইশার, 
সলাফরন, এ্াফেষ্ট্রেফলন 
ইি্াফে) 

সম্পন্নতার প্রবতদবেি 
োবখল করা হদল 
পবরেশ টি (প্রদযাজু 
পক্ষদত্র) কদর লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

িকশা (সাইি ও পল-
আউি) : ৫ কবপ; 
(৪)  পরে লাইদসন্স, 
জাতীয় পবরচয়পত্র/ 
িাগবরকদত্বর সিেপত্র; 
(৫) মাবলকািা েবলদলর 
সতুাবয়ত কবপ/পোকাি 
ভাড়ার সতুাবয়ত কবপ; 
 

(৬)   সটিকভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত ‘গ’ 
 রম । 

(৭) (৭) লাইদসন্স ব ।  

লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

১০০০ োকা 
অফিফরক্ত প্রফি 
১০০ বা 
িেসপক্ষা কম 
োং ্ক 
ফেফলডসরর জন্ 
৫০০ োকা। 
( ) িরলীকৃি 
সপসোফলয়াম 
এবাং দ্রবীভূি 
এ্াফেষ্ট্রেফলন 
গ্াে ব্াফিি 
অন্ সকান 
প্রজ্জ্বলনীয় ফকন্তু 
অফবোক্ত 
গ্াসের জন্ 
১০০ 
ফকসলাগ্রাসমর 
সবশী ফকন্তু ৫০০ 
ফকসলাগ্রাসমর 
সবশী নয় ১৫০০ 
োকা। অফিফরক্ত 
৫০০ ফকসলাগ্রাম 
বা উহার অাংশ 
ফবসশে এর জন্ 
৭০০ োকা। 
(গ) ফবোক্ত 
গ্াসের সক্ষসত্র 
৫ষ্ট্রে ফেফলডাসরর 
সবশী ফকন্তু ১০০ 
ষ্ট্রের সবশী নয় 
১০০০ োকা। 
অফিফরক্ত ৫০০ 

প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
৩৫ কায টবেবদসর 
মদধু পবরেশ টদি 
যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৫। চট্টগ্রাম বিভাগ: 
পমাোঃ পতা াজ্জল পহাদসি 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৩১-৭২০৯৬৫ 
ই-সমইল: 
t.hossain23@yahoo.com 

৬। খুলনা বিভাগ: 
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 

৭। রাজশাহী বিভাগ: 

http://www.explosives.gov.bd/


বা িেসপক্ষা 
কম োং ্ক 
ফেফলডাসরর 
জন্ ৫০০ 
োকা। 
(র্) অফবোক্ত ও 
অপ্রজ্বলনীয় 
গ্াসের সক্ষসত্র, 
২০ ষ্ট্রে 
ফেফলডসরর সবশী 
ফকন্তু ১০০ ষ্ট্রের 
সবশী নয় ১০০০ 
োকা অফিফরক্ত 
প্রফি ১০০ বা 
িোসপক্ষা কম 
োং ্ক 
ফেফলডাসরর 
জন্ ৫০০ 
োকা। 
 ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 

পমাোঃ আসােযল ইসলাম 

ফবসফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৭২১-৭৭৫৪৭৬ 
ই-সমইল: 
asadul_islam58@yahoo.com 

৮। বসললট বিভাগ: 
পমাোঃ আব্দযর রব 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৮২১-৭১৮৭৯০ 
ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৯। িবর োল বিভ্োগ:  
 বরে উদ্দীি আহদমে 

ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০৪১-৭৬০১৯৮ 
ই-সমইল: 
faridahmed966@gmail.com 

mailto:raub2015@yahoo.com


পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

চট্টগ্রাম ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২৫-

০৩১১ 
 

রাজশাহী ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 
 

 ুলনা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০০১-

০৩১১ 
 

ফেসলে ফবভাগ: 
১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

৩৩  নন স্ট্াডােশ বা পবূ শ 
ইফিহাে জানা নাই এমন 
ফেফলডাসর গ্াে ভফিশর 
অনুমফি। 

ফেফলডাসর গ্াে ভফিশর 
লাইসেন্স এবাং ফেফলডার 
পরীক্ষা সকন্দ্র আসছ এমন 
সকাম্পানী কিৃশক 
আসবেন, ফেফলডার 
পরীক্ষার ফরসপােশ ও ফি 
োফ ল করা হসল 
ফেফলডাসর গ্াে ভফিশর 

(১) প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক বরাবর

 বিজস্ব পুাদে আদবেি 
পত্র। 
(২) ফেফলডার পরীক্ষার 
ফরসপােশ। 
(৩) প্রসয়াজনীয় ফি। 

লাইসেন্স ফি: 
প্রেম ০৫ ষ্ট্রে বা 
িার 
অাংশফবসশসের 
জন্ ২০০ 
োকা। পরবিী 
০৫ ষ্ট্রে বা িার 
অাংশফবসশসের 

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক বরাবদর 
আসবেন, ফি ও 
প্রসয়াজনীয় 
কাগজপত্র  

প্রাফির পর ৭ 
কা শ ফেবে। 

 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 



অনুমফি প্রোন করা হয়। জন্ ১৫০ 
োকা। ১৬৫ ষ্ট্রে 
বা এর সবফশ 
ফেফলডাসরর 
জন্ ৫০০০ 
োকা। 
ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
২৬৮১। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৩৪  বসবলন্ডার পরীক্ষা পকদের 
অিযমবত প্রোি 

যথাযথভাদব আদবেি, 
চালাি, মাবলকািা েবলদলর 

(১) প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক বরাবর

অিযমবতপত্র ব োঃ 
১০,০০০ িাকা।  

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  



কবপ, পরে লাইদসন্স, 
বসবলন্ডার পরীক্ষা পকদের 
অবস্থাি ও পাবরপাবব টক 
পল আউি ও সাইি 
িকশা। গুাস বসবলন্ডার 
বববধমালার ত বসল-৩ এ 
উবিবখত জিবল ও 
প্রদয়াজিীয় সরঞ্জামাবের 
বণ টিা োবখল করা হদল 
২১ কায টবেবদসর মদধু 
িকশা অিযদমােি এবাং 
অিযদমাবেত িকশা 
অিযযায়ী বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি 
প্রাবপ্তর পর পবরেশ টি 
কদর অিযমবত প্রোি করা 
হয়। 

 বিজস্ব পুাদে আদবেি 
পত্র। 
(২)     চালািোঃ 
১০,০০০ িাকা।  

(২) জবমর 
মবলকািা েবলদলর কবপ 

(৩) পরে লাইদসন্স। 
(৪) বসবলন্ডার পরীক্ষা 
পকদের অবস্থাি ও 
পাবরপাবব টক বচত্র 
প্রেবশ টত পল-আউি ও 
সাইি িকশা (৬ কবপ)। 
 (৫) গুাস বসবলন্ডার 
বববধমালার ত বসল ৩ 
এ উবিবখত জিবল 
এবাং প্রদয়াজিীয় 
সরঞ্জামাবের বণ টিা। 
 

 

ভ্যোট বি: 
অনুমফিপত্র ফি 
এর ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

 
 

িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
তাবরখ হদত ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
অিযমবত প্রোি। 

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৩৫  গ্াে (এলফপজজ) ফেফলডার 
ও ভাল্ভ ফনম শাণ প্ল্ান্ট 

যথাযথ আদবেি  রম 
‘ক’, প্ল্ুাদন্টর পল আউি 
ও সাইি িকশা োবখল 
করা হদল ২১ 
কায টবেবদসর মদধু িকশা 
অিযদমােি এবাং 
অিযদমাবেত িকশা 

(১) প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক বরাবর

 বিজস্ব পুাদে আদবেি 
পত্র। 
(২) আদবেিকারীর 
ছবব ও জাতীয় 

অনুসমােন ফি: 
ফেফলডাসরর 

সক্ষসত্র ২০,০০০ 
োকা ও 

ভাল্সভর সক্ষসত্র 
২,০০০ োকা। 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 



অিযযায়ী বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি 
প্রাবপ্তর পর পবরেশ টি 
কদর অিযমবত প্রোি করা 
হয়। 

পবরচয়পদত্রর কবপ। 
(৩) পরে লাইদসদন্সর 
কবপ। 
(৪) পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম ‘ক’। 
(৫) অিযদমােি ব । 
অিযদমােদির জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

ভ্যোট বি: 
অনুসমােন ফি 
এর ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি প্রাবপ্তর 
তাবরখ হদত ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
অিযমবত প্রোি। 

dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৩৬  ফেফলডার 
বাজারজািকরসণর 
অনুমফি 

প্রধ্ান ফবসফারক 
পফরেশ শক, বাাংলাসেশ 
বরাবর আসবেন, 
ফেফলডার ফনম শািা ও 
ফনরসপক্ষ পফরেশ শনকারী 
কিৃশক প্রেত্ত সেস্ট 
োষ্ট্রেশফিসকে ও ফি োফ ল 
করা হসল ফেফলডার 
বাজারজািকরসণর 

(১) প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক বরাবর

 বিজস্ব পুাদে আদবেি 
পত্র। 
(২) ফেফলডার ফনম শািা 
ও ফনরসপক্ষ 
পফরেশ শনকারী কিৃশক 
প্রেত্ত সেস্ট 

বাজারজািকরণ 
ফি: প্রেম ১০০০ 
ষ্ট্রে ফেফলডার বা 
িার 
অাংশফবসশসের 
জন্ ১০০০ 
োকা। পরবিী 
১০০০ বা িার 
অাংশফবসশসের 

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক বরাবদর 
আসবেন, ফি ও 
প্রসয়াজনীয় 
কাগজপত্র  

প্রাফির পর ৭ 
কা শ ফেবে। 

 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 

http://www.explosives.gov.bd/
mailto:raub2015@yahoo.com


অনুমফি প্রোন করা হয়। োষ্ট্রেশফিসকে এর কফপ। 
(৩) বাজারজািকরণ 
ফি। 

জন্ ৫০০ োকা 
হাসর েসব শাচ্চ 
২০,০০০ োকা।  
ভ্যোট বি: 
বাজারজািকরণ 
ফি এর ওপর 
১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

 
বসএিজি বিবিমোলো, ২০০৫ 
 
৩৭  রম-ছ কুাসদকে/বসবলন্ডার/আধাদর বসএিজ্জ বববধমালা, (১)  প্রধাি ববদফারক লাইদসন্স ব : েরখাস্ত প্রাবপ্তর ১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 

mailto:raub2015@yahoo.com


বসএিজ্জ ভবতট এবাং 
স্বয়াংজ্ক্রয় যাদি রবক্ষত 
বসবলন্ডাদর বসএিজ্জ 
সরবরাদহর লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

২০০৫ অিযসাদর 
কমদপ্রসার, কুাসদকে, 
বেসদপজ্ন্সাং ইউবিি ও 
অিুািু সযববধাবের মদধু 
প্রদয়াজিীয় বিরাপত্তা 
েরূত্ব বজায় পরদখ 
বসএিজ্জ বর য দয়বলাং 
পস্টশি প্রাঙ্গদণর চতুবেটদক 
১০০ বমিার পবরসীমার 
মদধু ববেুমাি বববভন্ন 
স্থাপিা প্রেশ টিপূব টক সাইি 
ও পলআউি িকশা (৭ 
কবপ), পবরচয়পত্র, 
যথাযথ পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম ‘চ’, মাবলদকর 
সতুাবয়ত ছবব (৩ কবপ), 
প্রদবশ পদথর জিু সড়ক 
ও জিপথ ববভাদগর 
অিযমবতপত্র (পেচ 
মুাপসহ), জবমর 
মাবলকািার েবলদলর 
কবপ, লাইদসন্স ব সহ 
আদবেিপত্র োবখল। 
োবখলকৃত কাগজপত্র 
যথাযথ পাওয়া পগদল 
িকশা অিযদমােিপূব টক ১ 
কবপ অিযদমাবেত িকশা 
ও খাবল  রম ‘জ’ 
(অঙ্গীকারিামা ও বিম টাণ 
সম্পন্নতার প্রবতদবেি) 
পপ্ররণ। অিযদমাবেত িকশা 

পবরেশ টক বরাবদর 
বিজস্ব পুাদে আদবেি 
পত্র; 
(২)   স্বত্বাবধকারীর ৩ 
কবপ পাসদপািট 
আকৃবতর সতুাবয়ত 
ছবব; 
(৩)বসএিজ্জ বববধমালা, 
২০০৫ এর বববধ ৫৬-
৬০ অিযসাদর 
কমদপ্রসার, কুাসদকে, 
বেসদপজ্ন্সাং ইউবিি ও 
অিুািু সযববধাবের 
বিরাপত্তা েরূত্ব বজায় 
রাবখয়া বসএিজ্জ 
বর য দয়বলাং পস্টশি 
প্রাঙ্গদণর পল-আউি 
এবাং প্রাঙ্গদণর চতু টবেদক 
১০০ বমিার পবরসীমার 
মদধু ববেুমাি বববভন্ন 
স্থাপিা প্রেশ টিপূব টক 
সাইি িকশা :  ৬ 
কবপ; 
(৪)  জাতীয় পবরচয় 
পত্র/িাগবরকত্ব সিে 
এবাং যথাযথভাদব পরূণ 
ও স্বাক্ষবরত  রম ‘চ’; 
 (৫)  প্রাঙ্গদণ প্রদবশ 
ও বাবহর পদথর জিু 
সড়ক ও জিপথ 
ববভাদগর অিযমবত পত্র 

১৫,০০০ িাকার 
চালাদির মূল 
কবপ। 
 (প্রামাবণক 
অিযবলবপ ব  
৩০০০ িাকা, 
েুবপস্নদকি 
লাইদসন্স   ব  
১০০০ িাকা ও 
লাইদসন্স 
সাংদশাধি ব  
১৫০০ িাকা) 
   ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 

২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি 
োবখদলর ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 



অিযসাদর বসএিজ্জ 
বর য দয়বলাং পস্টশি বিম টাণ 
কদর  রম ‘জ’ অিযসাদর 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি এবাং 
অঙ্গীকারপত্র োবখদলর 
পর বসএিজ্জ পস্টশি 
পবরেশ টি কদর ‘ছ’  রদম 
লাইদসন্স মঞ্জযর করা 
হয়।     

ও তৎস্বাক্ষবরত পেচ 
মুাপ; 
(৬)  প্রাঙ্গদণর ভূবমর 
মাবলকািা েবলদলর 
সতুাবয়ত কবপ/ ইজারা 
পদত্রর সতুাবয়ত কবপ; 
(৭)  সাংবিষ্ট পজলা 
প্রশাসক কতৃটক প্রেত্ত 
অিাপবত্তপত্র ও 
তৎস্বাক্ষবরত িকশা; 
(৮)  সরকাদরর 
অিযদমােি পদত্রর কবপ 
(আরবপজ্জবসএল); 
(৯)     লাইদসন্স ব  
। 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি।  

ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

 

বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

 
 

 

 
প্রোকৃবিক গযোস বিরোপত্তো বিবিমোলো, ১৯৯১ 
 
৩৮ গুাস 

পাইপ 
লাইি 
স্থাপদির 
অিযদমােি 

উচ্চ চাপ (১০০ 
বপএসআইজ্জ বা তেযধ্ব ট 
চাপ) সম্পন্ন গুাস পাইপ 
লাইদি গুাস পবরবহদির 
অিযমবত প্রোি। 

পাইপ লাইদির রুি 
অুালাইিদমন্টসহ 
পাইদপর কাবরগরী 
তথুসম্ববলত িকশা, 
পাইপ লাইদির অিযদমােি 

(১) পবরচালদকর 
বিজস্ব পুাদে আদবেি 
পত্র। 
(২) পাইপ লাইদির 
রুি অুালাইিদমন্টসহ 

পাইপ লাইদির 
অিযদমােি ব : 
প্রবত 
বকদলাবমিার বা 
উহার অাংশ 

গুাস পাইপ 
লাইদির বিম টাণ 
কাজ শুরু করার 
কমপদক্ষ ৩০ 
বেি পূদব ট বিম টাণ 
কাজ সম্পদকট 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

http://www.explosives.gov.bd/


ব  সহ সাংবিষ্ট পবরচালক 
কতৃটক আদবেি পত্র 
োবখল এবাং উহা 
অিযদমােি, স্বীকৃতদযাগুতা 
সম্পন্ন একজি 
প্রদকৌশলীর 
প্রতুয়িপত্রসহ পাইদপর 
বছদ্র অিযসন্ধাি বা উহার 
চাপমাত্রা সহি ক্ষমতা 
বিণ টদয়র জিু অিযটষ্ঠত 
পরীক্ষণকাদল উপবস্থত 
থাকার জিু অিূুি ৫ 
বেি পূদব ট প্রধাি 
ববদফারক পবরেশ টকদক 
বলবখতভাদব অববহতকরণ। 
উক্ত পত্র প্রাবপ্তর  পর 
প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক বা তার 
প্রবতবিবধ চাপ পরীক্ষণ 
পয টদবক্ষণ করদবি। চাপ 
পরীক্ষণ সাংক্রান্ত 
কাগজপত্র পরীক্ষদণ 
সদন্তােজিক প্রতীয়মাি 
হদল উক্ত পাইপ লাইদি 
গুাস পবরবহদণর অিযমবত 
প্রোি করা হয়।   

পাইদপর কাবরগরী 
তথুসম্ববলত  
অুাদমাবিয়া বপ্রদন্টে 
িকশা -৩ কবপ। 
(৩) পাইপ লাইদির 
অিযদমােি ব । 
 

 

 

 

ববদশদের জিু 
২০০০ িাকা 
হাদর প্রদযাজু 
িাকার  চালাদির 
মূল কবপ। 
ভ্যোট বি: 
অনুসমােন ফি 
এর ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
২৬৮১। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

অিযদমােি 
লাদভর জিু 
েরখাস্ত োবখল 
এবাং 
অিযদমােিদযাগু 
হদল আদবেিপত্র 
োবখদলর ২১ 
কায টবেবদসর মদধু 
িকশা 
অিযদমােি। 
প্রতুায়িপত্র 
োবখদলর পর চাপ 
পরীক্ষদণর 
 লা ল     
সদমত্মােজিক 
ববদববচত হদল ৭ 
কম ট বেবদসর 
মদধু গুাস পাইপ 
লাইদি গুাস 
পবরবহদণর 
অিযমবত প্রোি। 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

 
আমদোবি িীবি আস্দ  
 



৩৯  সাল ার, পিাবশয়াম 
পলাদরি,  স রাস, 
পিাবশয়াম িাইদরি, 
পসাবেয়াম িাইদরি, 
অুাদমাবিয়াম িাইদরি, 
এুালযবমবিয়াম পাউোর, 
আদস টবিক সাল াইঢ, 
কুালবসয়াম কাব টাইে 
আমোবির জিু ঋণপত্র 
পখালার অিযমবত প্রোি 
এবাং শুল্ক কতৃটপক্ষ পথদক 
ছাড়করদির জিু চূড়ান্ত 
অিাপবত্ত প্রোি। 

সরকাদরর স্বীকৃত বশল্প 
প্রবতষ্ঠাি হদল বববিদয়াগ 
পবাদেটর বিবন্ধিপত্র, 
আইআরবস এর কবপ, 
উবিবখত ববপজ্জিক 
পোথ ট (সাল ার, 
পিাবশয়াম পলাদরি, 
 স রাস, পিাবশয়াম 
িাইদরি) মজযদের জিু 
পজলা প্রশাসক কতৃটক 
মঞ্জযরকৃত লাইদসন্স  
(প্রদযাজু পক্ষদত্র), 
পপ্রা রমা ইিভদয়স, উক্ত 
পোথ ট মজযে, বুবহার ও 
উৎপােি সাংক্রান্ত 
বববরণী, কাস্টমস 
এক্সাইজ ও ভুাি কতৃটপক্ষ 
কতৃটক প্রেত্ত প্রতুয়িপত্র 
োবখল করা হদল ঋণপত্র 
পখালার অিযমবত প্রোি 
করা হয়। ঋিপত্র পখালার 
পর মাল জাহাজীকরদির 
সময় ইিভদয়স, ববল অব 
পলবোং, পুাবকাং বলদষ্টর 
সতুাবয়ত অিযবলবপসহ 
চূড়ান্ত অিাপবত্তপদত্রর 
জিু আদবেি করা হদল 
আমোবির চূড়ান্ত 
অিাপবত্ত প্রোি করা হয়। 

ঋণপত্র পখালার 
অিযমবতর পক্ষদত্র: 
(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) সরকাদরর স্বীকৃত 
বশল্প প্রবতষ্ঠাি হদল 
বববিদয়াগ পবাদেটর 
বিবন্ধিপদত্রর সতুাবয়ত 
কবপ। 
(৩) আইআরবস এর 
কবপ এবাং উবলস্নবখত 
ববপজ্জিক পোথ ট 
মজযদের জিু সাংবিষ্ট 
পজলা প্রশাসক কতৃটক 
মঞ্জযরকৃত 
লাইদসদন্সর কবপ।  

(৪) পপ্রা রমা 
ইিভদয়স, উক্ত পোথ ট 
মজযে, বুবহার ও 
উৎপােদকর মাবসক/ 
তত্রমাবসক বববরণী। 
(৫) কাস্টমস এক্সাইজ 
ও ভুাি কতৃটপক্ষ 
কতৃটক প্রেত্ত 
প্রতুয়িপদত্রর 
সতুাবয়ত কবপ। 
চূড়ান্ত অিাপবত্তর 
পক্ষদত্র: 
 এল, বস’র কবপ, 
ইিভদয়স, ববল অব 

 
ফবনামূসল্ 

ঋণপত্র পখালার 
আদবেি প্রাবপ্তর 
৭ কায ট বেবদসর 
মদধু ঋণপত্র 
পখালার অিযমবত 
প্রোি এবাং 
চূড়ান্ত 
অিাপবত্তপদত্রর 
আদবেি প্রাবপ্তর 
৩ কায ট বেবদসর 
মদধু চূড়ান্ত 
অিাপবত্ত প্রোি। 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। পমাোঃ আব্দযর রব,  
ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 
 



পলবোং/ কিসাইিদমন্ট 
পিাি/ এয়ারওদয় ববল 
ও পুাবকাং বলদস্টর 
সতুাবয়ত কবপ। 

 
কোি বোইড বিবিমোলো, ২০০৩ 
 
৪০  রম-খ (১) অিবধক ৫০০ 

বকদলাগ্রাম কাব টাইে 
আমোবি ও মজযদের 
লাইদসন্স মঞ্জযর। 

কাব টাইে মজযোগাদরর 
প্রস্তাববত প্রাঙ্গদণর 
পবরসীমার চতুপ টাদব ট 
অিূুি ১০০ বমিাদরর 
মধুকার স্থায়ী স্থাপিার 
বচত্র প্রেশ টিসহ 
মজযোগাদরর অবস্থাি ও 
বিম টাণ িকশা (৫ কবপ), 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত  রম 
‘খ’, লাইদসন্স ব , জাতীয় 
পবরচয়পত্র, সতুাবয়ত 
ছবব, জবমর মাবলকািার 
কাগজপত্রসহ আদবেি 
োবখল। বিরীক্ষদণ িকশা 
অিযদমােিদযাগু ববদববচত 
হদল িকশা অিযদমােি ও 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি ও 
অঙ্গীকারিামা পচদয় পত্র 
পপ্ররণ। অিযদমাবেত 
িকশািযসাদর ‘ঙ’  রদম 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি ও 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২)  স্বত্বাবধকারীর 
পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ছবব এবাং 
জাতীয় পবরচয়পত্র/ 
িাগবরকদত্বর সিে 
পদত্রর সতুাবয়ত কবপ। 
 (৩)  সটিকভাদব 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত 
 রম ‘খ’। 
 (৪) জবমর মাবলকািা 
কাগজপদত্রর সতুাবয়ত 
কবপ। 
(৫) সাংবিষ্ট পজলা 
প্রশাসদকর 
অিাপবত্তপত্র ও 
তৎস্বাক্ষবরত  িকশা। 
(৬) পপ্রা রমা 
ইিভদয়স উক্ত 
পোথ টগুবলর  মজযে, 
বুবহার ও উৎপােদির 

লাইদসন্স ব  :  
প্রবত িি বা 
উহার 
অাংশববদশে এর 
জিু ৭৫০ িাকা 
হাদর একটি 
লাইদসদন্সর জিু 
সব টবিম্ন ২,০০০ 
িাকা ও সদব টাচ্চ 
১৬,০০০ িাকা। 
 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং  
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি ও 
অঙ্গীকারিামা 
োবখদলর ৪৫ 
বেদির মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স মঞ্জযর 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 



অঙ্গীকারিামা প্রাবপ্তর পর 
পবরেশ টিপূব টক লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

মাবসক/তত্রমাবসক 
বহসাব বববরণী। 
(৭) কাস্টম এক্সাইজ ও 
ভুাি কতৃটপদক্ষর প্রেত্ত 
প্রতুায়ি পদত্রর 
সতুঅবয়ত কবপ। 
(৮) কাব টাইে 
মজযোগাদরর প্রস্তাববত 
প্রাঙ্গদণর পবরসীমার 
চতুপ টাদব ট অিূুি ১০০ 
বমিাদরর মধুকার স্থায়ী 
স্থাপিার বচত্র 
প্রেশ টিসহ মজযোগাদরর 
অবস্থাি ও বিম টাণ 
িকশা-৫ কবপ। 
(৯)  লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

 

raub2015@yahoo.com 
 

৪১  রম-গ (১) ৫০০ বকদলাগ্রাদমর 
অবধক কাব টাইে আমোবি 
ও মজযদের লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

কাব টাইে মজযোগাদরর 
প্রস্তাববত প্রাঙ্গদণর 
পবরসীমার চতুপ টাদব ট 
অিূুি ১০০ বমিাদরর 
মধুকার স্থায়ী স্থাপিার 
বচত্র প্রেশ টিসহ 
মজযোগাদরর অবস্থাি ও 
বিম টাণ িকশা (৫ কবপ), 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত  রম 
‘খ’, লাইদসন্স ব , জাতীয় 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) স্বত্বাবধকারীর 
পাসদপািট আকৃবতর  
সতুাবয়ত ছবব ৩ কবপ। 
(৩) সটিকভাদব পূরণ 
ও স্বাক্ষবরত  রম ‘খ’। 
 (৪) জবমর মাবলকািা 

লাইদসন্স ব : 
সাধারণ 
মজযোগাদরর 
জিু প্রবত িি 
বা উহার 
অাংশববদশদের 
জিু  ৭৫০ 
িাকা হাদর 
সব টবিম্ন ২,০০০ 
িাকা ও সদব টাচ্চ 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি এবাং 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি ও 
অঙ্গীকারিামা 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 



পবরচয়পত্র, সতুাবয়ত 
ছবব, জবমর মাবলকািার 
কাগজপত্রসহ আদবেি 
োবখল। বিরীক্ষদণ িকশা 
অিযদমােিদযাগু ববদববচত 
হদল িকশা অিযদমােি ও 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি ও 
অঙ্গীকারিামা পচদয় পত্র 
পপ্ররণ। অিযদমাবেত 
িকশািযসাদর ‘ঙ’  রদম 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি ও 
অঙ্গীকারিামা প্রাবপ্তর পর 
পবরেশ টিপূব টক লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

কাগজপদত্রর সতুাবয়ত 
কবপ। 
(৫) সাংবিষ্ট পজলা 
প্রশাসদকর 
অিাপবত্তপদত্র এবাং 
তৎস্বাক্ষবরত িকশা। 
(৬) কাস্টম এক্সাইজ ও 
ভুাি কতৃটপদক্ষর প্রেত্ত 
প্রতুায়ি পদত্রর 
সতুাবয়ত কবপ 
(৭) কাব টাইে 
মজযোগাদরর প্রস্তাববত 
প্রাঙ্গদণর পবরসীমার 
চতুপ টাদব ট অিূুি ১০০ 
বমিাদরর মধুকার স্থায়ী 
স্থাপিার বচত্র 
প্রেশ টিসহ মজযোগাদরর 
অবস্থাি ও বিম টাণ 
িকশা-৫ কবপ। 
(৮) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

১৬,০০০ িাকার 
চালাদির মূল 
কবপ। 
 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 
ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

প্রাবপ্তর ৪৫ 
বেদির মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 

৪২  (১) কাব টাইে আমোবির 
জিু পূব টািযমবত পত্র 
(ঋণপত্র পখালার অিযমবত) 
প্রোি 

কাব টাইে মজযদের 
লাইদসদন্সর (‘র্’  রম 
লাইদসন্স) কবপ এবাং 
পপ্রা রমা ইিভদয়দসর 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) কাব টাইে মজযদের 
লাইদসদন্সর (‘খ’  রম 

 ঋণপত্র পখালার 
আদবেি প্রাবপ্তর 
৭ কায ট বেবদসর 
মদধু ঋণপত্র 
পখালার 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 



 
 
 

কবপ োবখল করা হদল 
পূব ট অিযমবত (ঋণপত্র 
পখালার অিযমবত) প্রোি 
করা হয়।  
 
 

লাইদসন্স) এবাং  কবপ।  

(৩) পপ্রা রমা 
ইিভদয়দসর কবপ, উক্ত 
পোথ টগুবলর  মজযে, 
বুবহার ও উৎপােদির 
মাবসক/ তত্রমাবসক 
বহসাব  বববরণী। 
(৪) কাস্টম এক্সাইজ ও 
ভুাি কতৃটপদক্ষর প্রেত্ত 
প্রতুায়িপদত্রর 
সতুাবয়ত কবপ 

 

 

অিযমবতপত্র 
(পূব টািযমবত) প্রোি 
এবাং চূড়ান্ত 
অিাপবত্তপদত্রর 
আদবেি প্রাবপ্তর 
৭ কায ট বেবদসর 
মদধু চূড়ান্ত 
অিাপবত্ত প্রোি। 

প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৪৩  (২) কাব টাইে আমোবির 
জিু  চূড়ান্ত অিাপবত্ত 
প্রোি 

কাব টাইে মজযদের 
লাইদসদন্সর (‘র্’  রদম 
লাইদসন্স) কবপ, কাব টাইে 
আমোবির প্রাক 
অিযমবতপত্র ইিভদয়স, 
ববল অব পলবোং, পুাবকাং 
বলদষ্টর সতুাবয়ত 
অিযবলবপসহ চূড়ান্ত 
অিাপবত্তপদত্রর জিু 
আদবেি করা হদল 
কাব টাইে আমোবির 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) কাব টাইে মজযদের 
লাইদসদন্সর (‘র্’  রম 
লাইদসন্স) এবাং  কবপ।  

(৩) কাব টাইে 
আমোবির প্রাক 
অিযমবতপদত্রর কবপ, 
উক্ত পোথ টগুবলর  
মজযে, বুবহার ও 

 ঋণপত্র পখালার 
আদবেি প্রাবপ্তর 
৭ কায ট বেবদসর 
মদধু ঋণপত্র 
পখালার 
(পূব টািযমবত) 
অিযমবতপত্র 
প্রোি এবাং 
চূড়ান্ত 
অিাপবত্তপদত্রর 
আদবেি প্রাবপ্তর 
৭ কায ট বেবদসর 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

mailto:raub2015@yahoo.com


চূড়ান্ত অিাপবত্ত প্রোি 
করা হয়। 

উৎপােদির মাবসক/ 
তত্রমাবসক বহসাব  
বববরণী। 
(৪) কাস্টম এক্সাইজ ও 
ভুাি কতৃটপদক্ষর প্রেত্ত 
প্রতুায়িপদত্রর 
সতুাবয়ত কবপ 

(৫) ঋিপত্র পখালার 
পর মাল 
জাহাজীকরদির সময় 
ইিভদয়স, ববল অব 
পলবোং, পুাবকাং বলদষ্টর 
সতুাবয়ত অিযবলবপসহ 
চূড়ান্ত অিাপবত্তপদত্রর 
জিু আদবেি। 
 

 

মদধু চূড়ান্ত 
অিাপবত্ত প্রোি। 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 

৪৪  রম-র্ (১) অুাবসটিবলি উৎপােি 
প্ল্ুাদন্টর অাংশববদশে 
মজযোগাদর কাব টাইে মজযে 
ও আমোবির লাইদসন্স 
মঞ্জযর। 

কাব টাইে মজযোগাদরর 
প্রস্তাববত প্রাঙ্গদণর 
পবরসীমার চতুপ টাদব ট 
অিূুি ১০০ বমিাদরর 
মধুকার স্থায়ী স্থাপিার 
বচত্র, অুাবসটিবলি 
পজিাদরিদরর অবস্থাি ও 
বিম টাণ পবরকল্পিার 
বচত্রসহ কাব টাইে 
মজযোগাদরর অবস্থাি ও 
বিম টাণ িকশা (৫ কবপ), 
পূরণ ও স্বাক্ষবরত  রম 
‘ক’, লাইদসন্স ব , জাতীয় 
পবরচয়পত্র, সতুাবয়ত 

(১) বিজস্ব পুাদে 
আদবেি পত্র। 
(২) স্বত্বাবধকারীর 
পাসদপািট আকৃবতর 
সতুাবয়ত ৩ কবপ। 
(৩)অুাবসটিবলি 
পজিাদরিদরর অবস্থাি 
ও বিম টাণ পবরকল্পিার 
বচত্রসহ কাব টাইে 
মজযোগাদরর অবস্থাি 
ও বিম টাণ িকশা- ৫ 
কবপ। 
(৪) সটিকভাদব পূরণ 

 লাইদসন্স ব োঃ 
প্রবত িি ১,০০০ 
িাকা হাদর 
সদব টাচ্চ ২০,০০০ 
িাকার চালাদির 
মূল কবপ। 
 

ভ্যোট বি: 
লাইসেন্স ফি এর 
ওপর ১৫%  
পবরস্ োি 
পদ্ধবি: 
বাাংলাসেশ 
ব্াাংক/ সোনালী 

েরখাস্ত প্রাবপ্তর 
২১ কায টবেবদসর 
মদধু প্রাঙ্গদণর 
িকশা 
অিযদমােিদযাগু 
হদল অিযদমােি 
প্রোি বিম টাণ 
সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি ও 
অঙ্গীকারিামা 
প্রাবপ্তর ৩৫ 
কায টবেবদসর মদধু 
পবরেশ টদি যথাযথ 
পবরলবক্ষত হদল 
লাইদসন্স 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক 
পবরেশ টক, (অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: 
০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  



ছবব, জবমর মাবলকািার 
কাগজপত্রসহ 
আদবেিপত্র োবখল। 
বিরীক্ষদণ িকশা 
অিযদমােিদযাগু ববদববচত 
হদল িকশা অিযদমােি ও 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি ও 
অঙ্গীকারিামা পচদয় পত্র 
পপ্ররণ। অিযদমাবেত 
িকশািযসাদর ‘ঙ’  রদম 
বিম টাণ সম্পন্নতার 
প্রবতদবেি ও 
অঙ্গীকারিামা প্রাবপ্তর পর 
পবরেশ টিপূব টক লাইদসন্স 
মঞ্জযর করা হয়। 

ও স্বাক্ষবরত  রম ‘ক’ 
এবাং জাতীয় 
পবরচয়পত্র/ 
িাগবরকদত্বর সিেপত্র। 
 (৫) জবমর মাবলকািার 
কাগজপদত্রর সতুাবয়ত 
কবপ। 
(৬) সাংবিষ্ট পজলা 
প্রশাসদকর 
অিাপবত্তপত্র এবাং 
তৎস্বাক্ষবরত িকশা। 
(৭) প্রস্তাববত কাব টাইে 
মজযোগার প্রাঙ্গদণর 
পবরসীমার চতুপ টাদব ট 
অিূুি ১০০ বমিাদরর 
মধুকার স্থায়ী স্থাপিার 
বচত্র সম্ববলত িকশা-৫ 
কবপ। 
(৮) লাইদসন্স ব । 
লাইদসদন্সর জিু 
েরখাস্ত  রম এর 
প্রাবপ্ত স্থাি সাংবিষ্ট 
অব স ও ওদয়বসাইি। 
ওদয়ব সাইি:  

www.explosives.gov.bd 

ব্াাংক এ 
সেজারী চালাসনর 
মাধ্্ম: 
(এই েপ্তদরর 
পরজারী চালাি 
জমা বহসাদবর 
পকাে): ১-
৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪। 

 
 

(ভুাি ব  জমা 
বহসাদবর পকাে) 
ঢাকা ফবভাগ: ১-
১১৩৩-০০১০-

০৩১১ 

 

মঞ্জযর। ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: 
০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: 
raub2015@yahoo.com 
 
 

 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবিক পসবা 
 

ক্র: 
িাং 

পসবার িাম পসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 
এবাং প্রাবপ্তস্থাি 

পসবার মূলু 
এবাং 

পসবা 
প্রোদির 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 
(িাম, পেবব, প াি িম্বর ও ই-



পবরদশাধ 
পদ্ধবত 

সময়সীমা পমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ ববদফারক/পবামাজাতীয় 

আলামত পরীক্ষণ ও 
মতামত প্রোি। 

সাংবিষ্ট আইদির অধীি 
োদয়রকৃত মামলার তেন্তকারী 
কম টকতটার আদবেি, পকাদিটর 
ক্ষমতাপত্র ও জব্দকৃত 
আলামত োবখল করা হদল 
পরীক্ষা কদর মতামত প্রোি 
করা হয়। 

তেন্তকারী কম টকতটার 
আদবেি, পকাদিটর 
ক্ষমতাপত্র। 

ববিা মূদলু অিূুি ৭ 
কায টবেবস 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক পবরেশ টক, 
(অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: ০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৩। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৪। পমাোঃ আব্দযর রব 

 ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১১১৫১৪৪২ 

ই-পমইল: raub2015@yahoo.com 

২ পময়াে উত্তীণ ট 
ববদফারক ববিষ্টকরদণর 
ববেদয় মতামত প্রোি। 

পময়াে উত্তীণ ট ববদফারদকর 
পেণী ববভাগ অিযসাদর 
তাবলকাসহ আদবেি করা হদল 
ববিষ্টকরণ পদ্ধবত উদলস্নখ 
কদর ববিষ্টকরদণ 
সম্মবত/মতামত প্রোি করা 
হয়।  

সাংবিষ্ট পকাম্পাণীর 
আদবেিপত্র, 
ববদফারদকর িাম, 
পেণীসহ তাবলকা। 

ববিা মূদলু অিূুি ৭ 
কায টবেবস 

 

ঐ 

৩ এ েপ্তদরর অধীিস্থ সাংবিষ্ট বববধমালার আদলাদক আদবেি  রম সাংবিষ্ট ববিা মূদলু অিূুি ১৫  



শাখা অব স পথদক 
গুাসবসবলন্ডার 
বববধমালা, এলবপজ্জ 
বববধমালা, পপদরাবলয়াম 
বববধমালার আওতায় 
লাইদসন্স 
মঞ্জযদরর/সাংদশাধদির 
জিু পপ্রবরত িকশা 
অিযদমােি। 

িকশা বিরীক্ষণপূব টক 
অিযদমােি প্রোি। 

শাখা অব দস ও ওদয়ব 
সাইদি প্রকাশ করা 
আদছ। 

কায টবেবস ঐ 

৪ বাদজি ববভাজি অত্র েপ্তদরর অিযকূদল বাদজি 
বরাদ্দ প্রাবপ্তর পর তা শাখা 
অব সসমদূহর মদধু 
চাবহোিযযায়ী বন্টি/ববভাজি 
করা হয়। 
 

 

বাদজি বরাদ্দপ্রাবপ্তর 
পত্র 

ববিা মূদলু অিূুি ৭ 
কায টবেবস 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক পবরেশ টক, 
(অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। মবিরা ইয়াসবমি, 
ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

 

* সরকাবর পয পকাি প্রবতষ্ঠাি/পবসরকারী প্রবতষ্ঠািদক অিযদেে ২.১ এ উবিবখত পসবা প্রোদির পক্ষদত্র একই পদ্ধবত অিযসরণ করা হয়। 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
২.৩) অভুন্তরীণ পসবা 
 

ক্র: 
িাং 

পসবার িাম পসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং 
প্রাবপ্তস্থাি 

পসবার 
মূলু 
এবাং 

পবরদশাধ 
পদ্ধবত 

পসবা 
প্রোদির 
সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 
(িাম, পেবব, প াি িম্বর ও 

ই-পমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ তৃতীয় ও চতুথ ট 

পেণীর 
কম টচারীদের 
চাকয রী 
বিয়বমতকরণ/ 
স্থায়ীকরণ 

আদবেি পাওয়ার পর সাংবিষ্ট 
বিদয়াগ বববধ অিযযায়ী যথাযথ 
কতৃটপদক্ষর অিযদমােিক্রদম 
সরকাবর আদেশ জাবর করা হয়। 

(ক) আদবেিপত্র, (খ) বিদয়াগপত্র, 
(গ) পযাগোিপত্র, (র্) বাবে টক 
পগাপিীয় অিযদবেদির (এবসআর) 

সার-সাংদক্ষপ 

ববিামূ

পলু 

১৫ 
কায টবেবস 

পমাোঃ মঞ্জযরুল হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক পবরেশ টক, 
(অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২ তৃতীয় ও চতুথ ট 
পেণীর 
কম টচারীদের 
বসদলকশিদগ্রে/ 
িাইমদেল 
মঞ্জযর। 

আদবেি পাওয়ার পর বিধ টাবরত 
ববভাগীয় বিব টাচি কবমটির 
(বেবপবস) সভায় উপস্থাপি করা 
হয়। কবমটির সযপাবরদশর বভবত্তদত 
বসদলকশিদগ্রে/ িাইমদেল 

বসদলকশিদগ্রে: 
(ক) সাো কাগদজ আদবেিপত্র, 
(খ) বিদয়াগপত্র,  

(গ) পযাগোিপত্র, (র্) 
বসদলকশিদগ্রে সাংক্রান্ত অথ ট 

ববিামূ

পলু 

৩০ 
কায টবেবস 

 
 

ঐ 

mailto:dhaka@explosives.gov.bd


মঞ্জযবর আদেশ জাবর করা হয়।  মন্ত্রণালদয়র প্রজ্ঞাপি, (ঙ) এবসআর 
এর সার-সাংদক্ষপ। 
িাইমদেল: 
(ক) সাো কাগদজ আদবেিপত্র, 
(খ) বিদয়াগপত্র,  

(গ) পযাগোিপত্র, (র্) িাইমদেল 
সাংক্রান্ত অথ ট মন্ত্রণালদয়র প্রজ্ঞাপি, 
(ঙ) এবসআর এর সার-সাংদক্ষপ। 

৩ ববভাগীয় অব স 
প্রধাদির 
তিবমবত্তক/ 
অজ্জটত ছুটি 
মঞ্জযর। 

ছুটি প্রাপু ও ববকল্প কম টকতটা 
থাকা সাদপদক্ষ ছুটি মঞ্জযর করা 
হয়। 

আদবেিপত্র, অজ্জটত ছুটির পক্ষদত্র 
বহসাবরক্ষণ কম টকতটা কতৃটক প্রেত্ত 
ছুটি প্রাপুতার প্রবতদবেি। 
প্রাবপ্ত স্থাি: বহসাবরক্ষণ কম টকতটার 
কায টালয়। 

ববিামূ

পলু 

বিধ টাবরত 
ছুটির 
আদবেদি

র 
তাবরদখর 
পূদব ট 

 

ঐ 

৪ সের েপ্তর ও 
শাখা অব দসর 
কম টকতটা/ 
কম টচারীদের 
জ্জবপএ  অবগ্রম 
মঞ্জযর। 
 

 

 

 

 

ভববেু তহববদল সজ্ঞ্চত অদথ টর 
বহসাব বববরণী বিরীক্ষণ কদর 
সাংবিষ্ট বববধমালা অিযসাদর প্রাপু 
হদল আদবেি মঞ্জযর করা হয়। 

আদবেিপত্র ও সাধারণ ভববেু 
তহববদল জমাকৃত অদথ টর বহসাব 
বববরণী। 

ববিামূ

পলু 

৭ 
কায টবেবস 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক পবরেশ টক, 
(অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। মবিরা ইয়াসবমি, 
ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৫ সের েপ্তদরর 
কম টকতটাদের 
তিবমবত্তক ছুটি 
মঞ্জযর।  

তিবমবত্তক ছুটির পক্ষদত্র প্রাপুতা 
ববদবচিায় ছুটি মঞ্জযর করা হয়। 

আদবেিপত্র। ববিামূ

পলু 

বিধ টাবরত 
ছুটির 
আদবেদি

র 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক পবরেশ টক, 

mailto:moniraexp@gmail.com


তাবরদখর 
পূদব ট 

 

(অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 
পমাবাইল: ০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৬ সের েপ্তদরর 
কম টকতটাদের 
অজ্জটত/ 
োবন্তববদিােি 
ছুটি মঞ্জযর। 

অজ্জটত/োবন্ত ববদিােি ছুটির 
পক্ষদত্র বহসাব রক্ষণ অব স হদত 
ছুটি প্রাপুতার সিে োবখল করা 
হদল ছুটি মঞ্জযর করা হয়। 

আদবেিপত্র ও ছুটি প্রাপুতার 
সিে। 

ফবনামূ

সল্ 
৭ 

কায টবেবস 
১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক পবরেশ টক, 
(অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

৭ কম টচারীদের 
তিবমবত্তক ছুটি 
মঞ্জযর। 

তিবমবত্তক ছুটির পক্ষদত্র প্রাপুতা 
ববদবচিায় ছুটি মঞ্জযর করা হয়। 

আদবেিপত্র ববিামূ

পলু 

বিধ টাবরত 
ছুটির 
আদবেদি

র 
তাবরদখর 
পূদব ট 

 

১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক পবরেশ টক, 
(অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। সমাোঃ আব্দলু হান্নান 
ফবসফারক পফরেশ শক 

mailto:hannanchem@gmail.com


পমাবাইল: ০১৫৫২৩৮২৬০০ 

ই-পমইল: 
hannanchem@gmail.com 

৮ কম টচারীদের 
অজ্জটত/ 
োবন্তববদিােি 
ছুটি মঞ্জযর। 

অজ্জটত/োবন্তববদিােি ছুটির 
পক্ষদত্র সাবভটস ববহ বিরীক্ষণ কদর 
ছুটি প্রাপুতা সাদপদক্ষ ছুটি 
মঞ্জযর করা হয়। 

আদবেিপত্র ও সাবভটস ববহদত 
উবিবখত ছুটির বহসাব 

ববিামূ

পলু 
৭ 

কায টবেবস 
১। পমাোঃ মঞ্জযরুল 
হাব জ,  

প্রধাি ববদফারক পবরেশ টক, 
(অ.ো.) 
প াি: +৮৮০২৯৩৪৫২৫৮ 

ই-পমইল: 
dhaka@explosives.gov.bd 

২। মবিরা ইয়াসবমি,  

ববদফারক পবরেশ টক। 
পমাবাইল: ০১৭১৭২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: 
moniraexp@gmail.com 

 

বব.দ্র. অভুন্তরীণ জিবল (আওতাধীি অবধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থাসহ) এবাং একই প্রবতষ্ঠাদির জিু শাখা/অবধশাখা/অিযববভাগ-পক প্রেত্ত পসবা। উোহরণ: লজ্জবস্টকস, 
ছুটি, জ্জবপএ  অবগ্রম। 

২.৪) আওতাধীি অবধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা কতৃটক প্রেত্ত পসবা 
 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়ব সাইদির সাদথ এ েপ্তদরর বলঙ্ক করা আদছ। 
৩) অবভদযাগ প্রবতকার বুবস্থাপিা (GRS) 

 

পসবা প্রাবপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার সদঙ্গ পযাগাদযাগ করুি। তাাঁর বিকি পথদক সমাধাি পাওয়া িা পগদল বিদম্নাক্ত পদ্ধবতদত 
পযাগাদযাগ কদর আপিার সমসুা অববহত করুি। 

 

ক্রবমক 
িাং 

কখি পযাগাদযাগ করদবি কার সদঙ্গ 
পযাগাদযাগ 
করদবি 

পযাগাদযাদগর টিকািা বিষ্পবত্তর সময়সীমা 

১ োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা অবভদযাগ বিষ্পবত্ত িাম ও পেবব: মবিরা ইয়াসবমি ৩০ কা শফেবে 



সমাধাি বেদত িা পারদল কম টকতটা ববদফারক পবরেশ টক 

প াি: ০১৭১৭ ২৩৯৩৯৫ 

ই-পমইল: moniraexp@gmail.com 

২ অবভদযাগ বিষ্পবত্ত 
কম টকতটা বিবেটষ্ট সমদয় 
সমাধাি বেদত িা পারদল 

আবপল কম টকতটা িাম ও পেবব: জিাব পমা: জ্জিযর 
রহমাি পচৌধযরী 
যযগ্ম সবচব, জ্বালাবি ও খবিজ 
সম্পে ববভাগ। 
প াি: ৯৫৭১১২৫ 

ই-পমইল: zillurchy@gmail.com 

২০ কা শফেবে 

৩ আপীল কম শকিশা ফনফেশষ্ট 
েমসয় েমাধ্ান ফেসি ব্ে শ 
হসল 

মফন্ত্রপফরেে 
ফবভাসগর 
অফভস াগ 

ব্বস্থাপনা সেল 

অফভস াগ গ্রহণ সকন্দ্র, ৫ নাং 
সগে, বাাংলাসেশ েফচবালয়, ঢাকা 

৬০ কা শফেবে 

 

৪) আপিার কাদছ আমাদের প্রতুাশা 
 

ক্রবমক 
িাং 

প্রবতেবত/কাজ্িত পসবা প্রাবপ্তর লদক্ষু করণীয় 

১ লাইদসন্স/অিযদমােি প্রোদির বিধ টাবরত আদবেি  রদম সমূ্পণ টভাদব পূরণকৃত আদবেি জমা প্রোি। 

২ বিবেটষ্ট লাইদসদন্সর জিু প্রদয়াজিীয় ব  বিধ টাবরত পকাদে চালাদির মাধুদম প্রোি। 

৩ পপদরাবলয়াম/ববদফারক আইদির অধীি বববভন্ন লাইদসন্স মঞ্জযদরর পক্ষদত্র সাংবিষ্ট বববধমালার চাবহো ও 

লাইদসন্স  রদমর শতট অিযসাদর মজযোগার/ প্রাঙ্গণ/ স্থাপিা/ স্থলযাি/ জলযাদির পল-আউি ও সাইি 

িকশা যথাযথভাদব অঙ্কি কদর োবখল। 

৪ অিযদেে ২.১ এর কলাম ৪ অিযযায়ী প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র োবখল। 



 
 

 
 
 
 
 


