
িজববেষর অ ীকার, শাভন
কমপিরেবশ হাক সবার  

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র 

আইিস  সল 
ম ভবন, ১৯৬, শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম সরিণ, িবজয়নগর, ঢাকা-১০০০.

www.dife.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০৯.১৭.৩৮০ তািরখ: 
০৮ নেভ র ২০২০

২৩ কািতক ১৪২৭

িবষয:় কলকারখ ানাকলকারখ ানা   ওও  িত ানিত ান   পিরদশনপিরদশন   অিধদ েররঅিধদ েরর   ব া িষকবািষক  উ াবনউ াবন   কমকম--পিরক নাপিরক না   ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথঅথ   বছেরবছের   ব া ব ায়নেযাব া ব ায়নেযা   একএক
উ াবনীউ াবনী  উ ে াগউে াগ   ওও  একএক   িডিজটালিডিজটাল   সবাসবা   এবংএবং  একএক   সবাসবা   সহজ ীকরেণরসহজীকরেণর   অ েমািদতঅ েমািদত   তািলকাতািলকা   রণরণ   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর বািষক উ াবন কমপিরক না ২০২০-২০২১ অথবছর অ যায়ী এক  উ াবনী
উে াগ ও এক  িডিজটাল সবা এবং এক  সবা সহজীকরণ বা বায়েনর জ  বলা হেয়েছ। স মাতােবক অ  অিধদ েরর বািষক উ াবন
কমপিরক না ২০২০-২০২১ অথবছের এক  উ াবনী উে াগ ও এক  িডিজটাল সবা এবং এক  সবা সহজীকরণ বা বায়েনর জ  অ েমাদন
করা হেয়েছ। িবষয়  মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  এতদসে  প  রণ করা হেলা।

সং ি ঃ বণনা মাতােবক ০২ ( ই) পাতা।

৮-১১-২০২০

সিচব
ম ও কমসং ান ম ণালয়

িশবনাথ রায়
মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)

ফান: ০২-৮৩৯১৩৪৮
ফ া : ০২-৮৩৯১৪২৫

ইেমইল: chiefdife@gmail.com

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০৯.১৭.৩৮০/১(২) তািরখ: ২৩ কািতক ১৪২৭
০৮ নেভ র ২০২০

অ িলিপঃ াতােথ ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ ও চীফ ইেনােভশন অিফসার, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) া ামার, আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়

৮-১১-২০২০
িশবনাথ রায় 

মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)

১



 

                                                                                        

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তর 

আইতসটি সসল 

শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীে সসয়ে নজরুল ইসলাম সরতণ, তবজয়নগর, ঢাকা – ১০০০ 

www.dife.gov.bd 

 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তদরর বাতষ শক উদ্ভাবন কম শ-পতরকল্পনা ২০২০-২০২১ অর্ শ বছদর 

বাস্তবায়নদ াগ্য একটি উদ্ভাবনী উদযাগ ও একটি তিতজটাল সসবা এবাং একটি সসবা সহজীকরদণর অনুদমাতেত 

তাতলকা:  

 

ইদনাদভশন:  

তশদরানাম DIFE এক সসবা One Stop Service Mobile 

Application.  

ইদনাদভশন প্রোনকারী কম শকতশা তসকোর সমাহাম্মে সতৌতহদুল হাসান 

সহকারী মহাপতরেশ শক (সসইফটি) 

আইতসটি সসল, প্রিান কা শালয় 

০১৭১১-৪৩৯৭১০ 

tawhidhasan@dife.gov.bd  

 

বাস্তবায়নকারী কম শকতশা ১. তসকোর সমাহাম্মে সতৌতহদুল হাসান 

সহকারী মহাপতরেশ শক (সসইফটি) 

আইতসটি সসল, প্রিান কা শালয় 

২. প্রততষ্ঠা বড়ুয়া 

শ্রম পতরেশ শক (স্বাস্থ্য) 

আইতসটি সসল, প্রিান কা শালয় 

৩. সমাহা: জাহাঙ্গীর আলম বাবু 

শ্রম পতরেশ শক (সািারণ) 

আইতসটি সসল, প্রিান কা শালয় 

 

 

 

 

মুতজববদষ শর অঙ্গীকার 

সশাভন কম শপতরদবশ 

সহাক সবার 

mailto:tawhidhasan@dife.gov.bd


তিতজটাল সসবা:  

তশদরানাম ‘ওয়ান তিক তরদপাটি শাং তসদেম’ 

ইদনাদভশন প্রোনকারী কম শকতশা তসকোর সমাহাম্মে সতৌতহদুল হাসান 

সহকারী মহাপতরেশ শক (সসইফটি) 

আইতসটি সসল, প্রিান কা শালয় 

০১৭১১-৪৩৯৭১০ 

tawhidhasan@dife.gov.bd  

 

বাস্তবায়নকারী কম শকতশা ১. তসকোর সমাহাম্মে সতৌতহদুল হাসান 

সহকারী মহাপতরেশ শক (সসইফটি) 

আইতসটি সসল, প্রিান কা শালয় 

২. প্রততষ্ঠা বড়ুয়া 

শ্রম পতরেশ শক (স্বাস্থ্য) 

আইতসটি সসল, প্রিান কা শালয় 

৩. সমাহা: জাহাঙ্গীর আলম বাবু 

শ্রম পতরেশ শক (সািারণ) 

আইতসটি সসল, প্রিান কা শালয় 

 

 

সসবা সহজীকরণ:  

তশদরানাম ‘Online Based Requisition and Inventory 

Management System’ 

ইদনাদভশন প্রোনকারী কম শকতশা সমাহা: জাহাঙ্গীর আলম বাবু 

শ্রম পতরেশ শক (সািারণ) 

আইতসটি সসল, প্রিান কা শালয় 

০১৭৩৭-৭০৪৪৩৬ 

zabu08cse@dife.gov.bd  

 

বাস্তবায়নকারী কম শকতশা সমা: সমদহেী হাসান 

উপমহাপতরেশ শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) 

প্রিান কা শালয় 

 

 

mailto:tawhidhasan@dife.gov.bd
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