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িব ি

িবষয:় তা িলকাতািলকা   কনসালেট িকনসালেট ি   ফ ামফ াম   এরএর   ব াইেরওবাইেরও  যেকানযেকান   কনসালেট িকনসালেট ি   ফ ামফ াম   ার াার া   িডইএিডইএ//িডজ াইনিডজাইন //
িয়ংিয়ং  এরএর   কাজকাজ   করােনাকরােনা   সেসে

এত ারা সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র ক ক ২১ মাচ ২০২২
তািরেখ Industrial Safety Unit (ISU) গ ত হয়। ISU এর কাযপিরিধ সকল স ের িব ত হওয়ায় এবং
িব মান তািলকা  কনসালেটি  ফাম এর সং া পযা  না হওয়ায় পরবত  আেদশ না দওয়া পয  িন িলিখত শত
সােপে  তািলকা  ফােমর বাইেরর কনসাে ি  ফাম ারা িডইএ/িডজাইন/ িয়ং তিরর কাজ স াদন করােনা যােব।
তেব তািলকা  ফােমর বাইের িডইএ/িডজাইন/ িয়ং অ  দ ের জমা দওয়ার সময় কনসাে ি  ফােমর যা তা

মােণর সহায়ক কাগজপ  জমা দান কেরত হেব।

তািলকাতািলকা   কনসালেট িকনসালেট ি   ফ ামফ াম   তীততীত   যেকানযেকান   কনসালেট িকনসালেট ি   ফ ামফ াম   ক কক ক  িডইএিডইএ//িডজ াইনিডজাইন / / িয়ংিয়ং  এরএর   কাজকাজ
সস   করারকরার   শতস হশতস হ ::

াকচারাল ইি িনয়ািরং ফােম নতম ০২ ( ই) জন অিভ  েকৗশলী আব ক (০২ জন াকচারাল অথবা ০১
জন াকচারাল ও ০১ জন িজও টকিনক াল) যােদর উভেয়র পশাগত অিভ তার সমি  ১৫ বছেরর কম হেব না
এবং এেদর কােরারই ি গত পশাগত অিভ তা ০৫ বছেরর কম হেব না। 
িবগত ০২ বছের নতম ০৩  গােম স কারখানায় DEA স াদেনর অিভ তা থাকেত হেব।
সংি  ইি িনয়ািরং ফােমর নতম ১০ (দশ) বছেরর পশাগত অিভ তা থাকেত হেব।

াকচারাল ইি িনয়ািরং ফােমর ফেরা ানার এবং কাটার য পািত থাকেত হেব। 
াকচারাল ইি িনয়ািরং ফােম রাজউক/চ াম উ য়ন ক প  (DMINB) এর িনবি ত নতম ০১ জন
েকৗশলী থাকেত হেব। 
াকচারাল ইি িনয়ািরং ফােম রাজউক/ ইি িনয়ািরং াফ কেলজ, আইইিব হেত াকচারাল ইি িনয়ািরং

িডি ধারী কমপে  ০১ জন ইি িনয়ার থাকেত হেব।
য কান ইি িনয়ািরং ফাম ক ক ফায়ার/ইেলকি ক াল িডজাইন- িয়ং জমা দয়ার ে  উ  ফােমর তম
০৫ ( াচ) বছেরর পশাগত অিভ তা থাকেত হেব। 
ফায়ার/ইেলকি ক াল এর িডজাইন ইি িনয়ার এর তম ০৫ ( াচ) বছেরর ফায়ার সফ  সং া  িডজাইন

িয়ং করার অিভ তা থাকেত হেব। 
িডজাইন ইি িনয়ার এর অব ই আইইিব সদ  পদ থাকেত হেব।

১



ইেলকি ক াল িডজাইন- িয়ং তির সংি  ফােমর এিবিস লাইেস  থাকেত হেব।

২-৮-২০২২
মাঃ নািসর উি ন আহেমদ

মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)
ফান: ০২-৮৩৯১৩৪৮

ফ া : ০২-৮৩৯১৪২৫
ইেমইল: ig@dife.gov.bd

িবতরণ: (সদয় াতােথ / কাযােথ) 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , ম ও কমসং ান ম ণালয়
২)  মহাপিরদশক, সফ  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩) সকল সদ , টা েফাস, াচারাল সফ
৪) সকল সদ , টা েফাস, ফায়ার সফ
৫) সকল সদ , টা েফাস, ইেলকি ক াল সফ
৬) উপমহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৭) সাি র আেনায়ার, ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র (ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৮) অিফস কিপ
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