
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তর 

www.dife.gov.bd 

 

তসটিদজন্স চার্ শার 

 

১. তিশন ও তিশন 

তিশন: তনরাপে কি শস্থল, শশািন কি শপতরদবশ ও শ্রতিকদের জন্য উন্নত জীবনিান। 
 

তিশন:  

 বাাংলাদেশ শ্রি আইন-২০০৬ ও বাাংলাদেশ শ্রি তবতিিালা-২০১৫ অনুযায়ী শ্রতিকদের জন্য উন্নত কি শপতরদবশ সৃতি ও ঝুঁতকপূণ শ কাদজ 
তনদয়াতজত তশশুশ্রি তনরসদনর পেদেপ; 

 কি শদেদে সকল শ্রতিদকর স্বাস্থয ও শসইফটির ব্যবস্থা তনতিতকরণ 

 তনম্নতি িজুরীর বাস্তবায়ন 
 

২. প্রততশ্রুত শসবাসমূহ: 

 

২.১) নাগতরক শসবা 

 

নাং শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপে / আদবেন ফরি 

প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য 

এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা 

প্রোদন 

সদব শাচ্চ 

সিয় 

 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কারখানা শল-আউর্ 

প্ল্যান, 

সম্প্রসারণ/সাংদশািদনর 

শল-আউর্ প্ল্যান 

অনুদিােন 

(ক) কারখানা কর্তশপে 

এদিাতনয়া বা ব্লু তপ্রদে দুই প্রস্থ 

নকশা ও সাংতিি কাগজপেসহ 

তনি শাতরত ফরদি (ফরি-৭৬) 

উপিহাপতরেশ শদকর কায শালদয় 

আদবেনপে োতখল করদবন। 

উপিহাপতরেশ শক কর্তশক 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত পতরেশ শক কারখানাটি 

সদরজতিদন পতরেশ শনপূব শক 

প্রততদবেন োতখল করদবন।  

উপিহাপতরেশ শক নকশা 

অনুদিােদনর তবষদয় তসদ্ধান্ত 

তনদবন।  

(খ) 

http://lima.dife.gov.bd/-
এর িাধ্যদি অনলাইদন আদবেন 

করা যাদব। 

১।  শেড লাইদসদন্সর কতপ (প্রদযাজয 

শেদে) 

২। িাড়ার চুতি/হাল খততয়াদনর কতপ 

(প্রদযাজয শেদে)। 

৩। জাতীয় পতরচয়পদের 

(িাতলক/এিতড/তসইও/ব্যবস্থাপক) 

কতপ। 

৪। সদয়ল শর্স্ট তরদপার্ শ (প্রদযাজযদেদে) 

৫। স্বীকৃত প্রদকৌশলী/ প্রদকৌশলী সাংস্থা 

কর্তশক প্রণীত স্ট্রাকচারাল তডজাইন/ড্রইাং 

(প্রদযাজয শেদে)। 

৬। স্বীকৃত প্রদকৌশলী/প্রদকৌশল সাংস্থার 

শলাড তবয়াতরাং কযাপাতসটি সনে 

(প্রদযাজয  শেদে)। 

৭। স্বীকৃত প্রদকৌশলী/প্রদকৌশল সাংস্থা 

কর্তশক িবন তনি শাদণর সনে  (প্রদযাজয 

শেদে) । 

৮। স্থানীয় কর্তশপে কর্তশক অনুদিাতেত 

িবদনর নকশা। 

তবনামূদল্য ৪৫ 

কায শতেবস 

সাংতিি 

উপিহাপতরেশ শক 
 

পতরতশি-ক 

 

২ কারখানা/ প্রততষ্ঠাদনর 

শরজিজিকরণ ও 

লাইদসন্স প্রোন ও 

নবায়ন 

(ক) কারখানা/প্রততষ্ঠান কর্তশপে 

তনি শাতরত ফরি (ফরি-৭৭) পূরণ 

ও সাংতিি কাগজপেসহ 

উপিহাপতরেশ শদকর কায শালদয় 

আদবেনপে োতখল করদবন। 

উপিহাপতরেশ শক কর্তশক 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত পতরেশ শক কারখানটি 

১।  শেড লাইদসদন্সর কতপ (প্রদযাজয 

শেদে) 

২। িাড়ার চুতি/হাল খততয়াদনর কতপ 

(প্রদযাজয শেদে) 

৩। জাতীয় পতরচয়পদের 

(িাতলক/এিতড/তসইও/ব্যবস্থাপক) 

কতপ। 

সরকার 

তনি শাতরত 

লাইদসন্স 

তফ/লাইদসন্স 

নবায়ন তফ 

(তফতসল-৭ 

এ বতণ শত 

৪৫ 

কায শতেবস 

সাংতিি 

উপিহাপতরেশ শক 
 

পতরতশি-ক 
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নাং শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপে / আদবেন ফরি 

প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য 

এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা 

প্রোদন 

সদব শাচ্চ 

সিয় 

 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সদরজতিদন পতরেশ শনপূব শক 

প্রততদবেন োতখল করদবন। 

প্রততদবেন ও অন্যান্য কাগজ 

পদের আদলাদক 

উপিহাপতরেশ শক 

কারখানা/প্রততষ্ঠাদনর 

শরজিজিকরণ ও লাইদসন্স 

প্রোন,  লাইদসন্স নবায়ন এবাং 

সাংদশািদন প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদবন। 
 

(খ) 

http://lima.dife.gov.bd/-

এর িাধ্যদি অনলাইদন আদবেন 

করা যাদব। 

৪। তবদুযদতর তডিান্ড শনার্ (প্রদযাজয 

শেদে) । 

৫। শিদিাদরন্ডাি অফ 

আটি শদকল/অাংতশোরী চুতি কতপ 

(প্রদযাজয শেদে)। 

৬। কারখানা শল-আউর্ প্ল্যান 

অনুদিােদনর কতপ (প্রদযাজয শেদে)। 

৭। প্রততষ্ঠান তহসাদব ব্যবহৃত িবদনর 

স্থানীয় কর্তশপে কর্তশক অনুদিাতেত 

নকশার কতপ ও অনুদিােনপে (প্রদযাজয 

শেদে)। 

৮। শেজাতর চালান প্রোদনর মূল কতপ। 

৯।  মূল লাইদসন্স  (প্রদযাজয শেদে)। 

১০। কারখানা/ প্রততষ্ঠাদনর 

শ্রতিক/কি শচারীর তাতলকা (প্রদযাজয 

শেদে)। 

১১।   ফায়ার লাইদসন্স 

 

পতরতশি-খ) 

কারখানা/ 

প্রততষ্ঠান 

কর্তশপে 

লাইদসন্স 

তফ/লাইদসন্স 

নবায়ন তফ 

চালান 

শকাদড (১-

৩১৪৩-

০০০০-

১৮৫৪) 

জিা প্রোন 

করদবন। 

 

৩ ঠিকাোর সাংস্থার  

(Outsourcing) 

শরজিজিকরণ ও 

লাইদসন্স প্রোন, 

নবায়ন এবাং সাংদশািন 

(ক) LIMA অযাদপর িাধ্যদি 

অনলাইদন আদবেন করা যাদব। 

ঠিকাোর সাংস্থা তনি শাতরত ফরি 

(ফরি-৭৭) পূরণ ও সাংতিি 

কাগজপেসহ িহাপতরেশ শক 

বরাবর আদবেনপে োতখল 

করদবন।  

২। িহাপতরেশ শক কর্তশক 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

আদবেনপদের তথ্যাবলীর 

সঠিকতা যাচাই করদবন এবাং 

প্রততষ্ঠানটি সদরজতিদন পতরেশ শন 

কদর প্রততদবেন োতখল করদবন। 

প্রজবেবনন ও অন্যান্য 

কাগজপদের আদলাদক 

িহাপতরেশ শক লাইদসন্স আদবেন 

িঞ্জুর করদবন। িঞ্জুদরর তাতরখ 

শেদক ১০ (েশ) কি শতেবদসর 

িদধ্য ঠিকাোর সাংস্থা তনি শাতরত 

লাইদসন্স তফ চালান শকাদড   (১-

৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) জিা 

প্রোন করদবন।  

৩। আদবেন িঞ্জুর করা হদল 

উি িঞ্জুদরর তাতরখ শেদক ১০ 

(েশ) কি শতেবদসর িদধ্য 

তনি শাতরত পতরিাণ লাইদসন্স তফ 

জিা প্রোন করদত হদব।  

৪। ফরি ৭৮ অনুযায়ী 

িহাপতরেশ শক লাইদসন্স প্রোন 

করদবন।  

৫। ঠিকাোর সাংস্থা লাইদসন্স 

নবায়দনর জন্য তবতি ৩৫৫ (৩) 

এর তবিান অনুযায়ী 

নতুন লাইদসদন্সর শেদে: 

১।   িহাপতরেশ শক বরাবর আদবেনপে 

(অগ্রনীপে) (িাতলদকর স্বাের ও 

তসলসহ) 

২।   যোযেিাদব পূরণকৃত ৭৭ নাং 

ফরি (িাতলদকর স্বাের ও তসলসহ) 

৩।   আদবেনকারীর ০৫ (পাঁচ) কতপ 

ছতব (সতযাতয়ত) 

৪।   আদবেনকারীর নাগতরক সনেপে 

(সতযাতয়ত) 

৫।   আদবেনকারীর জাতীয় পতরচয়পে 

(সতযাতয়ত) 

৬।   হালনাগােকৃত আদবেনকারীর 

জনবল সরবরাদহর শেড লাইদসন্স 

(সতযাতয়ত) 

৭।   আদবেনকারীর জনবল 

সরবরাহকারী ঠিকাোরী প্রততষ্ঠাদনর 

টিআইএন (TIN) সাটি শতফদকর্ 

(সতযাতয়ত) 

৮।   আদবেনকারীর জনবল 

সরবরাহকারী ঠিকাোরী প্রততষ্ঠাদনর 

মূল্যসাংদযাজন কর (VAT) সাটি শতফদকর্ 

(সতযাতয়ত) 

৯।   আতে শক স্বচ্ছলতার প্রিান তহদসদব 

ব্যাাংদকর সনেপে (ব্যাাংক সলদিন্সী) 

১০।  সতযাতয়ত শিদিাদরন্ডাি অব 

এদসাতসদয়শন এবাং আটি শদকল অব 

এদসাতসদয়শন (প্রদযাজয শেদে)     ( 

সতযাতয়ত) 

১১।  ঠিকানা ও আবস্থানসহ অতফস 

ব্যবস্থাপনার তববরণ (িাতলদকর স্বাের 

ও তসলসহ) 

১২।  শযাগাদযাদগর আধুতনক যন্ত্রপাতত 

সরকার 

তনি শাতরত 

লাইদসন্স 

তফ/ 

লাইদসন্স 

নবায়ন তফ  

(তফতসল-৭ 

এ বতণ শত 

পতরতশি-খ) 

৪৫ 

কায শতেবস 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(সািারণ)   

শফান: ০২-

৮৩৯১৫৪৪ 

ইদিইল: 

jig.general@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 
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নাং শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপে / আদবেন ফরি 

প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য 

এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা 

প্রোদন 

সদব শাচ্চ 

সিয় 

 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

িহাপতরেশ শক বরাবর আদবেন 

করদত হদব।  

 

 

(ফযাক্স, শিাবাইল, শফান, ইোরদনর্, 

একটিি ই-শিইল, ওদয়বসাইর্) 

ইতযাতের তববরণ (িাতলদকর স্বাের ও 

তসলসহ) 

১৩।  তনজস্ব প্রতশেদণর ব্যবস্থা/ সেি 

প্রততষ্ঠাদনর সদে চুতিপে (িাতলদকর 

স্বাের ও তসলসহ) 

১৪।  ফরি-৫ এ সরবরাহকৃত জনবদলর 

তাতলকা (চুতিপেসহ) (িাতলদকর 

স্বাের ও তসলসহ) 

১৫।  সরবরাহকৃত জনবদলর নাি, 

পেবী, শবতসক, সরবরাদহর তাতরখ 

উদেখ কদর তাতলকা (িাতলদকর স্বাের 

ও তসলসহ) 

১৬।  কিীতনদয়াগ তবতিিালা (৩ কতপ) 

(িাতলদকর স্বাের ও তসলসহ) 

১৭।  হালনাগােকৃত অতফস িাড়ার 

চুতিপে/িাতলকানা স্বত্ত্ব (সতযাতয়ত) 

১৮।  তবতি- ১০ শিাতাদবক তনি শাতরত 

লাইদসন্স তফ মূল কতপ (চালান শকাড- 

১.৩১৪৩.০০০০.১৮৫৪)  

১৯।  তবতি- ১০ শিাতাদবক তনি শাতরত 

লাইদসন্স তফ (মূল কতপ) এর উপর 

১৫% িযার্ সাংতিি শজলার িযার্ শকাদড 

প্রোন করদত হদব। 

২০।  তফতসল -৭ অনুসাদর তনি শাতরত 

জািানত তফ  (ঠিকাোর সাংস্থা জািানত 

তহতবল” নাদি শয শকান ব্যাাংক হদত 

শপ-অড শাদরর িাধ্যদি) 

 

 

 

 

নবায়দনর শেদে: 

১।  িহাপতরেশ শক বরাবর আদবেনপে 

(অগ্রনীপে) (িাতলদকর স্বাের, তাতরখ 

ও তসলসহ) 

২।  যোযেিাদব পূরণকৃত ৭৭ নাং ফরি 

(িাতলদকর স্বাের, তাতরখ ও তসলসহ) 

৩।  হালনাগােকৃত আতে শক স্বচ্ছলতার 

প্রিান তহদসদব ব্যাাংদকর সনেপে 

(ব্যাাংক সলদিন্সী) 

৪।  ফরি-৫ এ সরবরাহকৃত জনবদলর 

তাতলকা (চুতিপেসহ) (িাতলদকর 

স্বাের, তাতরখ ও তসলসহ) 

৫।  সরবরাহকৃত জনবদলর নাি, পেবী, 

শবতসক, সরবরাদহর তাতরখ উদেখ কদর 

তাতলকা (িাতলদকর স্বাের, তাতরখ ও 

তসলসহ) 

৬।  তবতি- ১০ শিাতাদবক তনি শাতরত 

লাইদসন্স নবায়ন তফ (মূল কতপ) (চালান 



 

নাং শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপে / আদবেন ফরি 

প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য 

এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা 

প্রোদন 

সদব শাচ্চ 

সিয় 

 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

শকাড- ১.৩১৪৩.০০০০.১৮৫৪) 

৭।  তবতি- ১০ শিাতাদবক তনি শাতরত 

লাইদসন্স নবায়ন তফ (মূল কতপ) – এর 

উপর ১৫% িযার্ সাংতিি শজলার িযার্ 

শকাদড প্রোন করদত হদব। 

৮।  তফতসল -৭ অনুসাদর তনি শাতরত 

জািানত তফ (প্রদযাজয শেদে) 

(ঠিকাোর সাংস্থা জািানত তহতবল 

নাদি) 

৯।  তবতি-১৭(১)(২) শিাতাদবক 

কিীসািাতজক তনরাপত্তা তহতবল 

(তহসাব শখালা, তবতি শিাতাদবক অে শ 

জিা প্রোন) 

১০।  কিী সািাতজক তনরাপত্তা তহতবল 

তহসাদবর তসগদনর্রী এবাং একাউে 

শহাল্ডার কারা কারা শস িদি শ সাংতিি 

ব্যাাংক শাখা হদত ডকুদিে োতখল 

করদত হদব।  

১১।  কিী সািাতজক তনরাপত্তা তহতবল 

এ জিা প্রোনকৃত অদে শর তহসাব তববরণী 

(িাতলদকর স্বাের, তাতরখ ও তসলসহ) 

১২।  কিী সািাতজক তনরাপত্তা তহতবল 

এর Bank Statement (Bank 

Statement অনুযায়ী জিা প্রোনকৃত 

অশে শর তহসাব তববরণীর তিল োকা 

আবশ্যক) 

১৩।  ৩৮ নাং ফরি অনুযায়ী শবতন 

তববরণীর কতপ (িাতলদকর স্বাের, 

তাতরখ ও তসলসহ)  

১৪।  ঠিকাোর সাংস্থার লাইদসন্স-এর 

মূলকতপ। 

১৫।  হালনাগােকৃত শেড লাইদসদন্সর 

কতপ (সতযাতয়ত) 

১৬।  হালনাগােকৃত অতফস িাড়ার 

চুতিপে/িাতলকানা স্বত্তব্ (সতযাতয়ত) 

১৭।  শয সকল প্রততষ্ঠাদন শ্রতিক 

সরবরাহ করা হদয়দছ তার সাদে 

সম্পাতেত চুতিপে। 

১৮।  হালনাগােকৃত টিআইএন (TIN) 

সাটি শতফদকর্ (সতযাতয়ত)। 

১৯।  হালনাগােকৃত মূল্যসাংদযাজন কর 

(VAT) সাটি শতফদকর্ (সতযাতয়ত)। 

 

 

৪ কারখানা বা 

প্রততষ্ঠাদনর চাকুতর 

তবতি অনুদিােন 

কারখানা বা প্রততষ্ঠান কর্তশপে 

ফরি-১, ফরি-২ ও ফরি-২ 

(ক) (প্রদযাজয শেদে) পূরণ কদর 

খসড়া চাকুরী তবতিিালা 

িহাপতরেশ শক বরাবর আদবেন 

করদবন। িহাপতরেশ শক তবতি ৪ 

অনুসরণপূব শক চাকুজরতবতি 

১।  িহাপতরেশ শক বরাবর আদবেনপে 

(অগ্রনীপে) (িাতলদকর স্বাের, তাতরখ 

ও তসলসহ) 

২।  যোযেিাদব পূরণকৃত ফরি-১, 

ফরি-২ ও ফরি-২ (ক) (প্রদযাজয 

শেদে)  (িাতলদকর স্বাের, তাতরখ ও 

তসলসহ) 

তবনামূদল্য ৪৫ 

কায শতেবস 

 যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(সািারণ)   

শফান: ০২-

৮৩৯১৫৪৪ 

ইদিইল: 

jig.general@ 

dife.gov.bd 



 

নাং শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপে / আদবেন ফরি 

প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য 

এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা 

প্রোদন 

সদব শাচ্চ 

সিয় 

 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুদিােন করদবন।  

 

৩। অন্তত: পাঁচ কতপ খসড়া চাকুজরতবতি। 

 

www.dife.gov.bd 

 

 

৫ তলতখত অতিদযাগ 

তনষ্পতত্ত 

(ক) চাকুতরর শতশাবলী, 

িার্তত্বকল্যাণ, িজুতর, আইন ও 

তবতি শিাতাদবক অন্যান্য 

অতিদযাগ িহাপতরেশ শক/সাংতিি 

উপিহাপতরেশ শক/পতরেশ শক 

বরাবর োতখল করদবন। 

(খ) 

http://lima.dife.gov.bd/-
এর িাধ্যদি অনলাইদন 

অতিদযাগ োতখল করা যাদব। 

(গ) সাংতিি শজলা কায শালদয়র 

উপিহাপতরেশ শক অতিদযাগ 

আিদল তনদয় তেন্ত ও 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদবন। 

 

আদবেন পে তবনামূদল্য ৩০ 

কায শতেবস 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(সািারণ)   

শফান: ০২-

৮৩৯১৫৪৪ 

ইদিইল: 

jig.general@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 

 

 

এবাং 

সাংতিি 

উপিহাপতরেশ শক 

পতরতশি-ক 

 

৬ শহল্প 

লাইদন  অতিদযাগ 

গ্রহণ ও তনষ্পতত্ত।  

(ক) শ্রতিক/ সাংতিি শকউ 

১৬৩৫৭ নম্বদর শফান কদর 

অতিদযাগ োদয়র করদবন। (খ) 

সাংতিি শজলা কায শালদয়র 

উপিহাপতরেশ শক অতিদযাগ 

আিদল তনদয় তেন্ত ও 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।  

 

প্রদযাজয নয় তবনামূদল্য ৩০ 

কায শতেবস 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(সািারণ)   

শফান: ০২-

৮৩৯১৫৪৪ 

ইদিইল: 

jig.general@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 

৭ DEA (Detail 

Engineering 

assessment) / 

Design Analysis 

DIFE কর্তশক তাতলকাভুি 

পরািশ শক প্রততষ্ঠাদনর োতখলকৃত 

তবতিন্ন কারখানার Structural 

DEA এবাং Fire, 

Electrical Design এবাং 

সাংতিি তথ্যাতে র্াস্কদফাদস শর 

সহায়তায় অনুদিােন করা হয় ও 

কারখানা কর্তশপেদক প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা তনদত পরািশ শ প্রোন করা 

হয়। 
 

প্রদযাজয নয় তবনামূ্দল্য ৪৫ 

কায শতেবস 

যুগ্মিহাপতরেশ শক 

(দসইফটি) 

শফান: ০২-

৮৩৯১৬৯৩ 

ইদিইল: 

jig.safety@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 

 

৮ তরদিতডদয়শন 

তোরতক/ 

পতরেশ শন 

Preliminary assessment 

হদত প্রাপ্ত Structural, Fire, 
Electrical এর প্রেত্ত 

সিস্যাগুদলার জন্য 

DEA/Design সাংগ্রহ ও 

অনুদিাতেত DEA/Design 

অনুযায়ী কারখানাগুদলা কাজ 

করদছ তকনা তা তোরতক করা 

হয়। 
 

প্রদযাজয নয় তবনামূ্দল্য চলিান যুগ্মিহাপতরেশ শক 

(দসইফটি) 

শফান: ০২-

৮৩৯১৬৯৩ 

ইদিইল: 

jig.safety@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 

 

৯ দুর্ শর্না প্রততদরাি কদল্প 

দুর্ শর্না কবতলত 

কারখানা/ প্রততষ্ঠান 

পতরেশ শন 

(ক) কারখানা/প্রততষ্ঠাদন দুর্ শর্না 

র্র্দল কারখানা কর্তশপে পরবতী 

০২ (দুই) তেদনর িদধ্য সাংর্টিত 

দুর্ শর্নার তবষদয় বাাংলাদেশ শ্রি 

তবতিিালা, ২০১৫ এর ফরি-২৭, 

(ক) বাাংলাদেশ শ্রিতবতিিালা, ২০১৫ 

এর ফরি ২৭, ২৭ (খ) 

(খ) প্রদযাজয নয়। 

তবনামূদল্য তাৎেতণক 

ও শেে 

তবদশদষ 

চূড়ান্ত 

প্রততদবেন 

যুগ্মিহাপতরেশ শক 

(দসইফটি) 

শফান: ০২-

৮৩৯১৬৯৩ 

ইদিইল: 

www.dife.gov.bd
http://lima.dife.gov.bd/
www.dife.gov.bd
www.dife.gov.bd
www.dife.gov.bd
www.dife.gov.bd


 

নাং শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপে / আদবেন ফরি 

প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য 

এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা 

প্রোদন 

সদব শাচ্চ 

সিয় 

 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৭ (খ) অনুযায়ী  শনাটিশ 

প্রোদনর িাধ্যদি সাংতিি 

েপ্তরদক অবতহত করদবন।  

(খ) কারখানা পতরেশ শকগণ প্রাপ্ত  

শনাটিশ িারফত অেবা অন্য 

শকান িাধ্যদি দুর্ শর্না সম্পদকশ 

অবতহত হদল তাৎেতণকিাদব 

দুর্ শর্না কবতলত 

কারখানা/প্রততষ্ঠান সদরজতিদন 

তেন্ত করদবন। তেন্তকাদল 

পতরেশ শকগণ দুর্ শর্নার কারণ 

অনুসন্ধান, োয়ী তচতিতকরণ 

এবাং িতবষ্যদত দুর্ শর্না 

প্রততদরাদি করণীয় তনি শারণ এবাং 

প্রদয়াজদন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদবন। 
 

প্রস্তুততর 

সিয় 

সাদপদে 

শসবা 

প্রোন করা 

হয় 

jig.safety@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 

এবাং 

সাংতিি 

উপিহাপতরেশ শক 

পতরতশি-ক 

 

১০ দুর্ শর্নায় আহত ও 

তনহত শ্রতিকদের শ্রি 

আইন অনুযায়ী 

েততপূরণ প্রোদন 

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ। 

(ক) দুর্ শর্না কবতলত 

কারখানা/প্রততষ্ঠান সদরজতিন 

তেন্তকাদল পতরেশ শকগণ আহত 

ও তনহত শ্রতিকদের তবস্তাতরত 

তথ্য, শ্রি আইদনর লতিত 

িারাসমূদহর তথ্য সাংগ্রহ কদরন। 

পরবতীদত শ্রি আইন অনুযায়ী 

আহত ও তনহত শ্রতিকদের 

েততপূরণ প্রাতপ্ত তনতিত করা 

হয় এবাং শ্রি আইদনর লতিত 

িারার তবষদয় আইনানুগ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হয়। 

(খ) দুর্ শর্নার তথ্য ও েততপূরণ 

প্রোন তবষয়ক ষান্মাতসক 

প্রততদবেন ফরি নাং ২৮ 

অনুযায়ী কারখানা কর্তশপে 

প্রোন করদবন। 

(ক)    প্রদযাজয নয় 

 

(খ)   বাাংলাদেশ শ্রিতবতিিালা, ২০১৫ 

এর ফরি ২৮ 

তবনামূদল্য ৩০ 

কায শতেবস 

সাংতিি 

উপিহাপতরেশ শক 

পতরতশি-ক 

 

১১ শ্রতিদকর     (তকদশার 

ও প্রাপ্তবয়স্ক) কাদজর 

সিদয়র শনাটিশ 

অনুদিােন 

কারখানা/প্রততষ্ঠান কর্তশপে 

কাজ শুরুর ৩০ কায শতেবস পূদব শ 

বাাংলাদেশ  শ্রি আইন,২০০৬ 

এবাং শ্রিতবতিিালা, ২০১৫ 

শিাতাদবক যোযে ফরদি 

শ্রতিদকর (তকদশার ও প্রাপ্তবয়স্ক) 

কাদজর সিদয়র শনাটিশ 

অনুদিােদনর জন্য 

উপিহাপতরেশ শদকর কায শালদয় 

োতখল করদবন। 

উপিহাপতরেশ শক সাংতিি 

এলাকার পতরেশ শক কর্তশক 

অনুদিােদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদবন। 

 

তকদশার শ্রতিদকর কাদজর সিদয়র 

শনাটিশ বাাংলাদেশ শ্রিতবতিিালা, ২০১৫ 

এর ফরি ১৬ এবাং প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রতিদকর 

বাাংলাদেশ শ্রিতবতিিালা, ২০১৫ এর 

ফরি ৩৭, ৩৭(ক) এবাং ৩৭(খ) 

শিাতাদবক। 

তবনামূদল্য আদবেন 

প্রাতপ্তর ২০ 

কায শতেবস 

সাংতিি 

উপিহাপতরেশ শক 

পতরতশি-ক 

 

১২ তথ্য অতিকার আইদনর 

আওতায় তথ্য প্রোন 

শসবা প্রতযাতশ প্রিান 

কায শালদয়/সাংতিি শজলা 

তথ্য কতিশদনর ওদয়বসাইদর্ 

(http://www.infocom.gov.bd) 

তনি শাতরত তফ 

প্রোন 

৩০ 

কায শতেবস 

অতততরি 

িহাপতরেশ শক 

www.dife.gov.bd
http://www.infocom.gov.bd/


 

নাং শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপে / আদবেন ফরি 

প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য 

এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা 

প্রোদন 

সদব শাচ্চ 

সিয় 

 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কায শালদয় তথ্য প্রাতপ্তর জন্য 

তনি শাতরত ফরদি আদবেন 

করদবন।  

সাংতিি সকল আদবেনপে পাওয়া 

যাদব। 

সাদপদে  

 

 

শফান: ০২-

৮৩৯১৭৩২ 

ইদিইল: 

addig@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 

এবাং  

সাংতিি 

উপিহাপতরেশ শক 

পতরতশি-ক 

 

 

 

 

 

 

 

২.২) োপ্ততরক শসবা 

 

ক্র: 

নাং 
শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে/ আদবেন 

ফরি  প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য 

এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সিয় 

 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অতজশত ছুটি এবাং শ্রাতন্ত 

তবদনােন ছুটি 

অনুদিােন 

১। সরকাতর পদের িাধ্যদি 

অবতহতকরণ। 

২।  অতিেপ্তদরর ওদয়বসাইদর্র 

িাধ্যদি অবতহতকরণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপেসহ যো 

সিদয় আদবেন। 

তবনামূদল্য ৭  

কায শতেবস 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(প্রশাসন ও উন্নয়ন)   

শফান: ০২-৮৩৯১৪৬১ 

 ইদিইল: 

jig.admin@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 

এবাং  

সাংতিি 

উপিহাপতরের্শক  

পতরতশি-ক 

 

২ কি শকতশা ও 

কি শচারীদের চাকুরী 

তনয়তিতকরণ, শজযষ্ঠতা 

তনি শারণ। 

১। সরকাতর পদের িাধ্যদি 

অবতহতকরণ। 

২।   অতিেপ্তদরর ওদয়বসাইদর্র 

িাধ্যদি অবতহতকরণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপেসহ যো 

সিদয় আদবেন। 

তবনামূদল্য ৬০  

কায শতেবস 

 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(প্রশাসন ও উন্নয়ন)   

শফান: ০২-৮৩৯১৪৬১ 

 ইদিইল: 

jig.admin@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 

৩ শপনশন তনষ্পতত্ত ১। সরকাতর পদের িাধ্যদি 

অবতহতকরণ। 

২।   অতিেপ্তদরর ওদয়বসাইদর্র 

িাধ্যদি অবতহতকরণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপেসহ যো 

সিদয় আদবেন। 

তবনামূদল্য ৩০  

কায শতেবস 

 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(প্রশাসন ও উন্নয়ন)   

শফান: ০২-৮৩৯১৪৬১ 

 ইদিইল: 

jig.admin@ 

www.dife.gov.bd
www.dife.gov.bd
www.dife.gov.bd


 

ক্র: 

নাং 
শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে/ আদবেন 

ফরি  প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য 

এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সিয় 

 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

dife.gov.bd  

www.dife.gov.bd 

এবাং  

সাংতিি 

উপিহাপতরেশ শক 

পতরতশি-ক 

 

৪ বাদজর্ বরাদ্দ ও শবতন 

িাতা সাংক্রান্ত 

 

ibas++ তসদস্টদির িাধ্যদি 

শজলা কায শালয় সমূদহ বাদজর্ 

বরাদ্ধ এবাং শবতন িাতা সাংক্রান্ত 

শসবা প্রোন করা হয়। 

ibas.finance.gov.bd এবাং 

েপ্তদরর প্রিান কায শালয়। 

তবনামূদল্য প্রদয়াজন 

অনুসাদর 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(প্রশাসন ও উন্নয়ন)   

শফান: ০২-৮৩৯১৪৬১ 

 ইদিইল: 

jig.admin@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 

এবাং  

সাংতিি 

উপিহাপতরেশ শক 

পতরতশি-ক 

 

 

 

২.৩) অিযন্তরীণ শসবা 

 

ক্র:  

নাং 
শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে / 

আদবেন ফরি প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য এবাং 

পতরদশাি পদ্ধতত 

শসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সিয় 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অতজশত ছুটি ও শ্রাতন্ত তবদনােন 

ছুটি অনুদিােন 

১। সরকাতর পদের 

িাধ্যদি অবতহতকরণ। 

২।   অতিেপ্তদরর 

ওদয়বসাইদর্র িাধ্যদি 

অবতহতকরণ। 

১। িহাপতরেশ শক বরাবর 

তনি শাতরত তনয়দি আদবেন 

২। ছুটি প্রাপ্যতার সনে 

৩। সব শদশষ শিাগকৃত 

শ্রাতন্ত তবদনােন ছুটি 

িঞ্জুরীর কতপ। 

তবনামূদল্য ৭  

কায শতেবস 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(প্রশাসন ও উন্নয়ন)   

শফান: ০২-৮৩৯১৪৬১ 

 ইদিইল: 

jig.admin@ 

dife.gov.bd  

www.dife.gov.bd 

এবাং  

সাংতিি উপিহাপতরেশ শক 

পতরতশি-ক 

 

২ শপনশন তনষ্পতত্ত ১। সরকাতর পদের 

িাধ্যদি অবতহতকরণ। 

২।   অতিেপ্তদরর 

ওদয়বসাইদর্র িাধ্যদি 

অবতহতকরণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপেসহ 

যোসিদয় আদবেন। 

তবনামূদল্য ৩০  

কায শতেবস 

 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(প্রশাসন ও উন্নয়ন)   

শফান: ০২-৮৩৯১৪৬১ 

 ইদিইল: 

jig.admin@ 

dife.gov.bd  

www.dife.gov.bd 

এবাং  

সাংতিি উপিহাপতরেশ শক 

পতরতশি-ক 

 

www.dife.gov.bd
https://ibas.finance.gov.bd/
www.dife.gov.bd
www.dife.gov.bd
www.dife.gov.bd


 

ক্র:  

নাং 
শসবার নাি শসবা প্রোন পদ্ধতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে / 

আদবেন ফরি প্রাতপ্তস্থান 

শসবামূল্য এবাং 

পতরদশাি পদ্ধতত 

শসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সিয় 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

৩ তজতপএফ সুতবিা ১। সরকাতর পদের 

িাধ্যদি অবতহতকরণ। 

২।   অতিেপ্তদরর 

ওদয়বসাইদর্র িাধ্যদি 

অবতহতকরণ। 

তনি শাতরত পদ্ধততদত 

তলতখত আদবেন 

 

তবনামূদল্য ৩০  

কায শতেবস 

 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(প্রশাসন ও উন্নয়ন)   

শফান: ০২-৮৩৯১৪৬১ 

 ইদিইল: 

jig.admin@ 

dife.gov.bd  

www.dife.gov.bd 

এবাং  

সাংতিি উপিহাপতরেশ শক 

 পতরতশি-ক 

 

৪ প্রতশেদণ িদনানয়ন ১। সরকাতর পদের 

িাধ্যদি অবতহতকরণ। 

২। ওদয়বসাইদর্র িাধ্যদি 

অবতহতকরণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপেসহ 

যোসিদয় আদবেন। 

প্রদযাজয নয় প্রদয়াজন  

অনুসাদর 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(প্রশাসন ও উন্নয়ন)   

শফান: ০২-৮৩৯১৪৬১ 

 ইদিইল: 

jig.admin@ 

dife.gov.bd  

www.dife.gov.bd 

এবাং  

সাংতিি উপিহাপতরেশ শক  

 পতরতশি-ক 

 

৫ িার্তত্বকল্যাণ সুতবিা ১। সরকাতর পদের 

িাধ্যদি অবতহতকরণ। 

২।   অতিেপ্তদরর 

ওদয়বসাইদর্র িাধ্যদি 

অবতহতকরণ। 

তনি শাতরত পদ্ধততদত 

তলতখত আদবেন 

 

প্রদযাজয নয় ১০  

কায শতেবস 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(প্রশাসন ও উন্নয়ন)   

শফান: ০২-৮৩৯১৪৬১ 

 ইদিইল: 

jig.admin@ 

dife.gov.bd 

www.dife.gov.bd 

এবাং  

সাংতিি উপিহাপতরেশ শক 

 পতরতশি-ক 

 

৬ কতম্পউর্ার  সরঞ্জািাতে, 

যানবাহন, আসবাবপে 

এবাংদস্টশনাতর সরবরাহ  

১। সরকাতর পদের 

িাধ্যদি অবতহতকরণ। 

২।   অতিেপ্তদরর 

ওদয়বসাইদর্র িাধ্যদি 

অবতহতকরণ। 

তনি শাতরত পদ্ধততদত 

তলতখত আদবেন 

 

তবনামূদল্য ৭  

কায শতেবস 

যুগ্মিহাপতরেশ শক  

(প্রশাসন ও উন্নয়ন)   

শফান: ০২-৮৩৯১৪৬১ 

 ইদিইল: 

jig.admin@ 

dife.gov.bd  

www.dife.gov.bd 

এবাং  

সাংতিি উপিহাপতরেশ শক 

  পতরতশি-ক 

 

 

 

 

 

www.dife.gov.bd
www.dife.gov.bd
www.dife.gov.bd
www.dife.gov.bd


 

   ৩. আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা: 

 

ক্রতিক নাং প্রততশ্রুত/কাত ত শসবা প্রাতপ্তর লদেয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ শ আদবেনপে জিা প্রোন 

২ যোযে প্রতক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় তফ পতরদশাি করা 

৩ সাোদতর জন্য তনি শাতরত সিদয়র পূদব শই উপতস্থত োকা 

৪ আদবেদনর িারাক্রি অনুসাদর শসবা গ্রহণ 

৫ সাতব শক সহদযাতগতা 

 

 

 

    ৪. অতিদযাগ প্রততকার ব্যবস্থাপনা (GRS): 

 

        যোসিদয় শসবা না পাওয়া শগদল তনদম্নাি পদ্ধততদত আদবেন করদত হদব। 

 

ক্রতিক 

নাং 
কখন শযাগাদযাগ করদবন কার সদে শযাগাদযাগ করদবন শযাগাদযাদগর ঠিকানা 

 

তনষ্পতত্তর 

সিয়সীিা 

১ েপ্তর কর্তশক প্রদেয় শসবায় সাংক্ষুব্ধ হদল। অতিদযাগ তনষ্পতত্তকারী কি শকতশা 

(অতনক) 

যুগ্মিহাপতরেশ শক (সািারণ) 

শফান: ০২-৮৩৯১৫৪৪ 

ইদিইল: 

jig.general@dife.gov.bd 

ওদয়ব: http://www.dife.gov.bd 
 

৩ িাস 

২ অতিদযাগ তনষ্পতত্তকারী কি শকতশা (অতনক) তনতে শি 

সিদয় সিািান তেদত না পারদল 

আতপল কি শকতশা িহাপতরেশ শক (অতততরি সতচব) 

শফান: ০২-৮৩৯১৩৪৮ 

ই-শিইল: ig@.dife.gov.bd 

ওদয়ব: http://www.dife.gov.bd 
 

১ িাস 

৩ আতপল কি শকতশা তনতে শি সিদয় সিািান তেদত না 

পারদল 

 

িতন্ত্রপতরষে তবিাদগর অতিদযাগ 

ব্যবস্থাপনা শসল 

 ৩ িাস 

 

 

 

পতরতশি-ক   
 
 

                    ৩১ উপিহাপতরেশ শদকর কায শালদয়র োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশাগদণর নাি, পেতব, শিাবাইল ও ইদিইল: 
 

ক্র: 

নাং 
উপিহাপতরেশ শদকর কায শালদয়র নাি 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশাগদণর  

নাি ও পেতব 
শিাবাইল ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ ঢাকা 
এ শক এি সালাউতদ্দন 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭১১-৪৭৫৩২৮ dig.dhaka@dife.gov.bd 

২ নারায়ণগঞ্জ 
ডা: রাজীব চন্দ্র োস 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭২২৯০৯১২২ dig.narayanganj@dife.gov.bd 

৩ গাজীপুর 
আহদিে শবলাল 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৯৬২-৪০১৮৮০ dig.gazipur@dife.gov.bd 

৪ চট্টগ্রাি 
আব্দুোহ আল সাতকব মুবাররাত 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭১১-৩৫৬১০৪ dig.chattogram@dife.gov.bd 

৫ নরতসাংেী 
শিাোঃ আততকুর রহিান 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭০০-৭৪৪৪৭৯ dig.narsingdi@dife.gov.bd 

৬ মুন্সীগঞ্জ শসািা রায় ০১৭০৮-১১২১৮০ dig.munshiganj@dife.gov.bd 

http://www.dife.gov.bd/
http://www.dife.gov.bd/


 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 

৭ র্াোইল 
িহর আলী শিাো  

উপিহাপতরেশ শক 
০১৭১২-৪২৮১২৭ dig.tangail@dife.gov.bd 

৮ তকদশারগঞ্জ 
শাহ্ শিাফাখখারুল ইসলাি 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৯১৩-৭৬৯৯১৪ dig.kishoreganj@dife.gov.bd 

৯ শিৌলিীবাজার 
শিাহাম্মে িাহবুবুল  হাসান 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭১৩-২০৩০৭০ dig.maulovibazar@dife.gov.bd 

১০ ফতরেপুর 
শিাোঃ িাহমুদুল হক 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৫৫০৫৫১৩১৩ dig.faridpur@dife.gov.bd 

১১ কুতিো 
এি. এি. িামুন-অর-রতশে 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭০৮-১১২০৯৬ dig.cumilla@dife.gov.bd 

১২ তসদলর্ 
তপন তবকাশ তঞ্চেযা 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭০৮-১১২২১৫ dig.sylhet@dife.gov.bd 

১৩ িয়িনতসাংহ 
শিাোঃ আতরফুজ্জািান 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৯১৯-৪৩৪০৩১ dig.mymensingh@dife.gov.bd 

১৪ রাংপুর 
শসৌদিন বড়ুয়া 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৯১১-৭০৩৫৩০ dig.rangpur@dife.gov.bd 

১৫ তেনাজপুর 
শিাোঃ িাহফুজুর রহিান ভূইয়া 

উপিহাপতরেশ শক 
০১৫৫৪-৩৪৭৭৯৩ dig.dinajpur@dife.gov.bd 

১৬ রাজশাহী 
শিাোঃ আতরফুল ইসলাি 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৯১১-৫৫৮৫১১ dig.rajshahi@dife.gov.bd 

১৭ পাবনা 
শিাোঃ জাহােীর আলি 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭২২-৫৪৮৬৮৯ dig.pabna@dife.gov.bd 

১৮ বগুড়া 
শিাোঃ ইকবাল শহাসাইন খান 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭০৮-১১২১৮৩ dig.bogura@dife.gov.bd 

১৯ তসরাজগঞ্জ 
রাজীব চন্দ্র শর্াষ 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৬২৯-৭৩৮২৫৪ dig.sirajganj@dife.gov.bd 

২০ কুতিয়া 
সানতাজ তবোহ 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৯১৫৯৩০৪৩৪ dig.kushtia@dife.gov.bd 

২১ যদশার 
আব্দুল কাইয়ুি 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৯১৫-৫৬৮৪৬৩ dig.jessore@dife.gov.bd 

২২ খুলনা 
ডাোঃ নবীন কুিার  হাওলাোর 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৯৩৬৪৯৩৪২৭ dig.khulna@dife.gov.bd 

২৩ বতরশাল 
জনাব  ইউসুফ আলী 

উপিহাপতরেশ শক 
০১৭১১-১৭০০৫৩ dig.barishal@dife.gov.bd 

২৪ শফনী 
শরীফ আহাদম্মে আজাে 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৮৫৫৪৬৫৯৩৬ dig.feni@dife.gov.bd 

২৫ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 
সসয়ে নাজমুল রাদশে 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৯১৬০০১২৬৮ dig.brahmanbaria@dife.gov.bd 

২৬ রাোিাটি 
শিাোঃ শিাজাদম্মল শহাদসন 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭০৮১১২০১৪ digrangamati@dife.gov.bd 

২৭ কক্সবাজার 
তশপন শচৌধুরী 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৮১৫৬১০৭১৭ dig.coxsbazar@dife.gov.bd 

২৮ নওগাঁ 
আতশকুর রহিান 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭৯৩৩০৬৫৬১ dig.naogaon@dife.gov.bd 

২৯ শগাপালগঞ্জ 
এ শক এি িানছুরুল হক 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৫৭১৭৯৭৪১৬ dig.gopalganj@dife.gov.bd 

৩০ জািালপুর 
এইচ এি শাহাোত শহাদসন 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭১৬৪৭৪৭৮০ dig.jamalpur@dife.gov.bd 

৩১ িাতনকগঞ্জ 
শতফকুল ইসলাি 

উপিহাপতরেশ শক (চলতত োতয়ত্ব) 
০১৭১৫২৪৫৫৮৩ dig.manikganj@dife.gov.bd 

 

 

 



 

 

পতরতশি-খ 

তফতসল-০৭ (বাাংলাদেশ শ্রি তবতিিালা, ২০১৫) 

কারখানা, তশল্প প্রততষ্ঠান, বাতণজয প্রততষ্ঠান, বাতণতজযক ব্যাাংক ও বীিা প্রততষ্ঠান, 

শোকান এবাং ঠিকাোর সাংস্থার 

লাইদসন্স তফ এবাং লাইদসন্স নবায়ন তফ 

 

 

      (১) কারখানার জন্য:   
 

শশ্রতণ 
বৎসদরর শযদকান তেদন তনদয়াতজতব্য 

শ্রতিক বা কি শচারীর সদব শাচ্চ সাংখ্যা 

লাইদসন্স তফ 

(র্াকা) 

লাইদসন্স নবায়দনর তফ 

(র্াকা) 

এ ৫-৩০ ৫০০ ৩০০ 

তব ৩১-৫০ ১,০০০ ৭০০ 

তস ৫১-১০০ ১,৫০০ ১,০০০ 

তড ১০১-২০০ ২,৫০০ ১,৮০০ 

ই ২০১-৩০০ ৩,০০০ ২,২০০ 

এফ ৩০১-৫০০ ৫,০০০ ৩,৫০০ 

তজ ৫০১-৭৫০ ৬,০০০ ৪,৮০০ 

এইচ ৭৫১-১০০০ ৮,০০০ ৫,০০০ 

আই ১০০১-২০০০ ১০,০০০ ৭,০০০ 

শজ ২০০১-৩০০০ ১২,০০০ ৮,৪০০ 

শক ৩০০১-৫০০০ ১৫,০০০ ১০,০০০ 

এল ৫০০১- তদূি শ ১৮,০০০ ১২,০০০ 

 

    (২) তশল্প প্রততষ্ঠানসমূদহর (কারখানা ও ঠিকাোর সাংস্থা ব্যতীত) জন্য: 
 

শশ্রতণ 
বৎসদরর শযদকান তেদন তনদয়াতজতব্য শ্রতিক 

বা কি শচারীর সদব শাচ্চ সাংখ্যা 

লাইদসন্স তফ 

(র্াকা) 

লাইদসন্স নবায়দনর তফ 

(র্াকা) 

তিতন ০-৫ ৩০০ ১৫০ 

এ ৫-২৫ ৫০০ ৩০০ 

তব ২৬-৫০ ১,০০০ ৭০০ 

তস ৫১-১০০ ১,৫০০ ১,০০০ 

তড ১০১-২০০ ২,৫০০ ১,৮০০ 

ই ২০১-৩০০ ৩,০০০ ২,২০০ 

এফ ৩০১-৫০০ ৫,০০০ ৩,৫০০ 

তজ ৫০১-৭৫০ ৬,০০০ ৪,৮০০ 

এইচ ৭৫১-১০০০ ৮,০০০ ৫,০০০ 

আই ১০০১-২০০০ ১০,০০০ ৭,০০০ 

শজ ২০০১-৩০০০ ১২,০০০ ৮,৪০০ 

শক ৩০০১-৫০০০ ১৫,০০০ ১০,০০০ 

এল ৫০০১- তদূি শ ১৮,০০০ ১২,০০০ 

             

 

    (৩) বাতণজয প্রততষ্ঠানসমূদহর (ক্লাব, শহাদর্ল, শরদস্তারাঁ, ব্যাাংক, বীিা ব্যতীত) জন্য: 

শশ্রতণ 
বৎসদরর শযদকান তেদন তনদয়াতজতব্য শ্রতিক 

বা কি শচারীর সদব শাচ্চ সাংখ্যা 

লাইদসন্স তফ 

(র্াকা) 

লাইদসন্স নবায়দনর তফ 

(র্াকা) 

এ ১-১০ ৫০০ ৩০০ 

তব ১১-৩০ ১,০০০ ৭০০ 

তস ৩১-৫০ ১,৫০০ ১,০০০ 



 

শশ্রতণ 
বৎসদরর শযদকান তেদন তনদয়াতজতব্য শ্রতিক 

বা কি শচারীর সদব শাচ্চ সাংখ্যা 

লাইদসন্স তফ 

(র্াকা) 

লাইদসন্স নবায়দনর তফ 

(র্াকা) 

তড ৫১-১০০ ২,৫০০ ১,৫০০ 

ই ১০১-৩০০ ৩,৫০০ ২,০০০ 

এফ ৩০১-৫০০ ৫,০০০ ২,৫০০ 

তজ ৫০১-৭৫০ ৬,০০০ ৩,০০০ 

এইচ ৭৫১-১০০০ ৭,৫০০ ৪,০০০ 

আই ১০০১- তদূি শ ১০,০০০ ৫,০০০ 

 

    (৪) বাতণতজযক ব্যাাংক ও বীিা প্রততষ্ঠাদনর জন্য: 

শশ্রতণ 
বৎসদরর শযদকান তেদন তনদয়াতজতব্য শ্রতিক 

বা কি শচারীর সদব শাচ্চ সাংখ্যা 

লাইদসন্স তফ 

(র্াকা) 

লাইদসন্স নবায়দনর তফ 

(র্াকা) 

এ ১-৩০ ৫০০০ ৩০০০ 

তব ৩১-৫০ ৭,০০০ ৪০০০ 

তস ৫১-১০০ ১০,০০০ ৭,০০০ 

তড ১০১-৩০০ ১২,০০০ ৯,০০০ 

ই ৩০১-৫০০ ১৫,০০০ ১০,০০০ 

এফ ৫০১-৭৫০ ১৭,০০০ ১২,০০০ 

তজ ৭৫১-১০০০ ১৮,০০০ ১৫,০০০ 

এইচ ১০০১- তদূি শ ২০,০০০ ১৭,০০০ 

 

   (৫) শোকান, সুপার শস্টার, ক্লাব, শরস্টুদরে ও আবাতসক শহাদর্ল এবাং কারখানা নয় এিন উৎপােনশীল তশল্প বা প্রততষ্ঠাদনর জন্য: 

শশ্রতণ 
বৎসদরর শযদকান তেদন তনদয়াতজতব্য শ্রতিক 

বা কি শচারীর সদব শাচ্চ সাংখ্যা 

লাইদসন্স তফ 

(র্াকা) 

লাইদসন্স নবায়দনর তফ 

(র্াকা) 

এ ০-০১ ১০০ ৫০ 

তব ০২-০৩ ২০০ ৭০ 

তস ০৪-০৬ ৪০০ ১০০ 

তড ০৭-১০ ৫০০ ২০০ 

ই ১১-১৫ ১,০০০ ৩০০ 

এফ ১৬-২০ ১,৫০০ ৫০০ 

তজ ২১-২৫ ২,০০০ ৭০০ 

এইচ ২৬-৩০ ৩,০০০ ১,০০০ 

আই ৩১-৩৫ ৩,৫০০ ১,৫০০ 

শজ ৩৬-৪০ ৪,০০০ ২,০০০ 

শক  ৪১- তদূি শ ৫,০০০ ৩,০০০ 

 

  (৬) ঠিকাোর সাংস্থার শশ্রতণ তবিাগ, লাইদসন্স, নবায়ন তফ ও জািানত তহসাদব বন্ড:  

ক্র: নাং কিীর সাংখ্যা শশ্রতণ তবিাগ লাইদসন্স তফ নবায়ন তফ জািানত তহসাদব বন্ড 

১। ১-২০০ এ ২০,০০০/- ৫,০০০/- ২,০০,০০০ 

২। ২০১-৫০০ তব ৩০,০০০/- ৭,০০০/- ৩,০০,০০০ 

৩। ৫০১-৭০০ তস ৪০,০০০/- ১০,০০০/- ৪,০০,০০০ 

৪। ৭০১-১০০০ তড ৫০,০০০/- ১৫,০০০/- ৫,০০,০০০ 

৫। ১০০১-২০০০ ই ৬০,০০০/- ১৮,০০০/- ৬,০০,০০০ 

৬। ২০০১-৪০০০ এফ ৭৫,০০০/- ২০,০০০/- ৭,৫০,০০০ 

৭। ৪০০১-তদূি শ তজ ১,০০,০০০/- ২৫,০০০/- ১০,০০,০০০ 

 


