আবেদবের নেয়মােলী
• মৃনিকা নেভাবে যে যকাে ধরবের পরামর্শ যেো গ্রহবের জন্য মহাপনরচালক েরাের আবেদে করবে হবে।
• আবেদেপবে নেবনাক্ত নেষয়েমূহ স্পষ্টভাবে উবেখ করবে হবে;
➢ প্রকল্পের নাম ও বিিরণ ( উদাহরেস্বরূপঃ ভিন বনমমাল্পণর ক্ষেল্পে উচ্চতা)
➢ প্রকে এলাকার বিিরণ ও ম্যাপ ( ব্যবিগত ভিল্পনর ক্ষেল্পে ক্ষমৌজা, খবতয়ান ইতযাবি)
➢ ক্ষিাবরিং সিংখ্যা (প্রল্প াজয ক্ষেল্পে)
➢ প্রকে এলাকার িতমমান অিস্থা (ল্পকানরূপ জলাশয়, অিকাঠাল্পমা ইতযাবি বিদ্যমান বকনা)
• এ েংক্রান্ত একটি েমুো আবেদেপে েথ্য োোয়বে আপবলাড করা আবে।
• মৃবিকা পরীোর কাজ আরল্পের পূল্পি মআল্পিিনপেটি গৃহীত হওয়া সাল্পপল্পে কাল্পজর আনুমাবনক বিল্পলর ৭০%
অবিম ব্যযল্পরা অি এক্সটল্পনশন ক্ষটবটিং এন্ড কনসালল্পটবি এইচিবআরআই, ১২০/৩, িারুস-সালাম, বমরপুর,
ঢাকা- ১২১৬ িরািল্পর ক্রস ক্ষচক/ ব্যািংক ড্রাফট/ যপ-অমডার এর মাধ্যল্পম পবরল্পশাধ করল্পত হল্পি।

Application Procedure
• To get services form SMFED the applicant must apply to the Director General
of HBRI.
• The following subjects/ issues must be stated in the application;
➢ Name and description of the project (For example: the height and area
of a building)
➢ Description of the area and Map of the project (for personal building
construction Mouza, Khatian etc.)
➢ Number of Boring (If needed)
➢ Current situation of the project area (If there is any waterbody,
infrastructure etc. present)
• An application format is uploaded in the website.
• after the acceptance 70% advance bill must be paid to the Bureau of
Extension, testing and consultancy, HBRI, 120/3 Dar- Us- Salam, Mirpur,
Dhaka- 1216 by cross check/ bank draft/ pay order before starting the soil
investigation work.

তাবরখঃ
িরাির
মহাপবরচালক,
হাউবজিং এন্ড বিবডিং বরসাচ ম ইিটিটিউট,
১২০/৩, িারুস সালাম, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬।

বিষয় :

জনাি,
{......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................।
.......................................................................................................................................
...........................।}

বনল্পিিক

(নাম, স্বাক্ষর, ই-যমইল ও য াে োম্বার )

Date:
To
Director General,
Housing and Building Research Institute,
120/3 Dar- Us- Salam, Mirpur, Dhaka- 1216.

Subject:

Sir,
{...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................।
.....................................................................................................................................
.............................।}

Sincerely,

(Name, Signature, e-mail & Phone Number)

