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বৈদ্যুতিক সাৈ স্টেশন স্থাপননর জন্য আনৈদন ফরম: 

 

 

প্রতি:   মহাপতরচালক 

            ফায়ার সাতভ িস ও তসতভল তিনফন্স অতিদপ্তর 

            কাজী আলাউতিন স্টরাি, ঢাকা। 

 

তৈষয়:    বৈদ্যুতিক সাৈ-নেশন স্থাপননর জন্য আনৈদন। 

 

জনাৈ 

            তৈনীি তননৈদন এই স্টে, আতম আমার ভৈন/প্রতিষ্ঠানন ০১টি বৈদ্যুতিক সাৈ-নেশন স্থাপন কতরনি ইচ্ছুক। এ 

সম্পতকিি োৈিীয় িথ্য মনহাদনয়র সদয় তৈনৈচনার জন্য তননে স্টপশ কতরলাম।  

  

১. আনৈদনকারী নাম,    

    ঠিকানা ও স্টমাৈাইল নং 

: 

২. িাতরখ : 

 

৩. ভৈন সংক্রান্ত িথ্য: 

ক) ভৈননর অৈস্থান ৈা ঠিকানা 

 

: 

খ) ভৈননর স্টেণী (র্শল্প 

কারখানা/বার্ণর্জিক/আবার্সক/অন্যান্য) 

: 

গ)  ভৈননর স্টলার সংখ্যা কি  : 

গ) সাৈ স্টেশন স্টকান স্টলানর স্থাতপি হনৈ : 

ঘ) সাৈ স্টেশন কনের আয়িন : 

ঙ. ফায়ার স্টসফটি প্ল্ুান                          আনে  স্টনই। েতদ থানক িার স্মারক নং ও িাতরখ: 

     

চ. ফায়ার লাইনসন্স   আনে  স্টনই। েতদ থানক লাইনসন্স নং ও সৈ িনশষ নৈায়ননর িাতরখ: 

     

 

৪. ট্রান্সফরমার সংক্রান্ত তৈৈরণ: 

ক) ট্রান্সফরমার স্টকতভএ : 

খ) প্রস্তুিকারী স্টকাম্পানীর নাম : 

গ) ব্র্যান্ড : 

ঘ) কাতি অৈ অতরতজন : 

ঙ) কাতি অৈ স্টফতিনকশন : 
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চ) ট্রান্সফরমার সরৈরাহকারীর নাম, 

ঠিকানা ও স্টমাৈাইল নং 

: 

ে) গ্যারাতি/ওয়ুানরতি তপতরয়ি : 

 

 

৫. অতিতনরাপত্তা ব্যৈস্থাতদর তৈৈরণ: 
 

ক) অতিতনরাপত্তা সরঞ্জাম সরৈরাহকারী     

    তৈনক্রিার নাম, ঠিকানা ও স্টমাৈাইল নং 

: 

 

 

খ) সরঞ্জামাতদর নাম, সংখ্যা ও তৈৈরণ : 

 

 

গ) কাতি অৈ অতরতজন : 

ঘ) কাতি অৈ স্টফতিনকশন : 

ঙ) সরঞ্জামাতদর ব্র্যানন্ডর নাম : 

চ) নক্সা প্রস্তুিকারী ফানম ির নামসহ    

    মাতলনকর নাম ঠিকানা 

: 

 

৬. প্রতিষ্ঠাননর ফায়ার ইনু্সনরন্স   আনে  স্টনই। েতদ থানক স্টকাম্পানীর নাম ও ৈীমা টাকার পতরমান এৈং স্টময়াদ: 

     

 

 

সংযুতি: ১। ফায়ার স্টসফটি ড্রতয়ং ০১ (এক) টি। 

           ২। ৩০০/-(তিনশি) টাকা ননজুতিতশয়াল ষ্টানম্প অঙ্গীকারনামা-০৩ (তিন) প্রস্থ। 

           ৩। অন্যান্য কাগজ পত্র--------------------------------প্রস্থ। 

 

 

এমিাৈস্থায়, উপনর ৈতণ িি িথ্য সমূহ সদয় তৈনৈচনা পূৈ িক আমানক বৈদ্যুতিক সাৈ-নেশন স্থাপননর অনাপতত্ত পত্র 

প্রদাননর ব্যৈস্থা গ্রহনণর জন্য সতৈনয় অনুনরাি করতে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 প্রতিষ্ঠান মাতলনকর নাম 

সীলসহ স্বাের 
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বৈদ্যুতিক সাৈ স্টেশন পতরদশ িননর স্টচকতলষ্টঃ 

 

১.  ভৈন/প্রতিষ্ঠান প্রিাননর নাম, ঠিকানা ও স্টমাৈাইল নং: 

 

 

  

২. ববদ্যির্তক সাব রেশনটি কত তলায় স্থাপন করা হদব:   

৩.  ববদ্যির্তক সাব রেশনটি কত রকর্ভএ:                  

৪.  ভবনটি কত তলা র্বর্শষ্ট:   

৫.  ভবনটি রকান রের্ণর( (র্শল্প/বার্ণর্জিক/আবার্সক/অন্যান্য):   

৬.  ভবদনর অনুকুদল অনুদ ার্েত ফায়ার রসফটি প্ল্িান আদে র্কনা যর্ে থাদক তাহদল অনুদ ার্েত প্ল্িাদনর কত ত  রলাদর সাব 

রেশন প্রের্শ িত রদয়দে তা িান পাদবি র্লখুন:   

  

৭.  ভবদনর সম্মুদখ রাস্তার প্রশস্ততা কত: হুাঁ  না 

৮.  অর্ির্নব িাপণ গাড়ী ভবদনর সম্মুদখ যাতায়াদতর ব্যবস্থা আদে র্কনা:    

৯.  ববদ্যির্তক সাব-দেশদন স্থার্পত ট্রান্সফর ারসহ অন্যান্য সরঞ্জা ার্ের যথাযথভাদব আর্থ িাং করা আদে র্কনা:    

১০.  ববদ্যির্তক সাব-দেশন রুদ র অভিন্তদরর তাপর্নয়ন্ত্রদনর জন্য যথাযথ ভিার্িদলশন ব্যবস্থা আদে র্কনা:    

১১.  ট্রান্সফর াদরর চারর্েদক ৪ র্ফট উচু স্ট্রীল রনট দ্বারা র্নরাপত্তা রবের্ন সাংরর্িত আদে র্কনা:    

১২.  ববদ্যির্তক সাব-দেশদনর অভিন্তদর বন্যা/বৃর্ষ্টর পার্ন প্রদবশ করার সম্ভবনা আদে র্কনা:    

১৩.  ববদ্যির্তক সাব-দেশন রুদ র েরজা এবাং রেয়াল যথাযথ ফায়ার ররদটি র্কনা:    

১৪.  ববদ্যির্তক সাব-দেশন রুদ র অভিন্তদরর যথাযথভাদব রাবার ম্যাট স্থাপন করা হদয়দে র্কনা:    

১৫. ববদ্যির্তক সাব-দেশদন দ্যঘ িটনায় সৃষ্ট আগুদনর রিায়া র্সর্ড় িঁ পথ র্েদয় উপদরর রলারগুর্লদত যাওয়ার সম্ভাবনা আদে র্কনা(    

১৬. ভবদনর অভিন্তদর ববদ্যির্তক সাব রেশন স্থাপদনর রিদে “Inert gas Fire suppression system” স্থাপদনর 

ব্যবস্থা আদে র্ক না: 

   

১৭. রলাদরর রয অাংদশ সাব রেশন স্থাপন করা হদব তার একটি ফায়ার রসফটি প্ল্িান অর্িেপ্তদরর গাইি লাইন র াতাদবক A-4 

সাইজ কাগদজ প্রস্তুত কদর ০২(দ্যই) কর্প প্ল্িান আদবেদনর সাদথ জ া র্েদত হদব; 

   

 

 পতরদশ িনকানল উপতস্থি ভৈন মাতলক ৈা িার প্রতিতনতির পূণ ি নাম, ঠিকানা, স্বাের ও সীল িাতরখ: 

 

 

 

 পর্রেশ িনকারী েদলর পয িদবিণ ও সুপার্রশ (শতি স্বাদপদি োড়পে রেয়ার রযাগ্য র্কনা(): 

 

 

 

পর্রেশ িন টিদ র সেস্যদের না , পেবী ও স্বাির:- 

১। 

২। 

পর্রেশ িনকারী টি  প্রিাদনর না , পেবী ও 

স্বাির  

তার্রখ: 
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