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মুখবন্ধ 

 

কম েণেণে বোংলোণিশ শ্রম আইি, ২০০৬ ও বোংলোণিশ শ্রম দবদিমোলো, ২০১৫ বোস্তবোয়ণির মোধ্যণম 

শ্রদমকণির শশোভি কম েপদরণবশ দিদিতকরণ  কোজ কণর যোণে  শ্রম ও কম েসংস্থোি মন্ত্র োলণয়র আওতোিীি 

কলকোরখোিো ও প্রদতষ্ঠোি পদরিশ েি অদিিপ্তর (ডোইফ)। কলকোরখোিো ও প্রদতষ্ঠোণির মোদলকপেণক শ্রম আইি 

বোস্তবোয়ণি উদ্বদু্ধকর  এবং শ্রদমণকর আইিগত অদিকোর দিদিত করো এ অদিিপ্তণরর অন্যতম িোদয়ত্ব। ২০১৪ 

দিষ্টোণের ১৫ জোনুয়োদর কলকোরখোিো ও প্রদতষ্ঠোি পদরিশ েি পদরিপ্তরণক অদিিপ্তণর উন্নীত কণর অনুণমোদিত জিবল 

৩১৪ শেণক ৯৯৩ এ বৃদদ্ধ করো হয়। বতেমোণি দশল্পঘি ২৩ টি শজলোয় স্থোদপত উপমহোপদরিশ েণকর কোয েোলণয়র মোধ্যণম 

সোরো শিণশ শ্রম আইি এবং শ্রম দবদিমোলো বোস্তবোয়ণির উণেণে এই অদিিপ্তর দিরন্তর কোজ কণর যোণে। 

বতেমোি দবণে উন্নয়ণির অন্যতম দিয়োমক হণে তথ্য। তথ্য প্রোদপ্তর অদিকোর গ তোদন্ত্রক ব্যবস্থোণক সুসংহত 

করোর অন্যতম শতে। িোপ্তদরক কম েকোণের স্বেতো ও জবোবদিদহতো দিদিত করণত তণথ্যর অবোি প্রবোহ জরুরী। 

গ প্রজোতন্ত্রী বোংলোণিশ সংদবিোণি রোণের িোগদরণকর দিন্তো, দবণবক ও বোক স্বোিীিতোণক অন্যতম শমৌদলক অদিকোর 

দহণসণব স্বীকৃদত প্রিোি করো হণয়ণে। এজন্য তথ্য প্রোদপ্তর অদিকোর িোগদরণকর শমৌদলক অদিকোর দহণসণব স্বীকৃত। এই 

দবষণয়র সণে সেদত শরণখ জোতীয় সংসণি এদপ্রল ৬, ২০০৯ তোদরণখ তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ পোশ হণয়ণে। 

এেোড়ো, তথ্য কদমশি কর্তেক ‘তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদিমোলো, ২০০৯’ এবং দতিটি প্রদবিোিমোলো ততদর 

করো হণয়ণে।  

জিগণ র জন্য অবোি তথ্যপ্রবোহ দিদিত করোর শয িীদত বতেমোি সরকোর গ্রহ  কণরণে, তোর সণে সেদত 

শরণখ সরকোণরর গরুত্বপূ ে িপ্তর দহণসণব কলকোরখোিো ও প্রদতষ্ঠোি পদরিশ েি অদিিপ্তর অবোি তথ্যপ্রবোহ দিদিত 

করণত বদ্ধপদরকর। জিগণ র কোণে তথ্য উন্মকু্ত হণল অদিিপ্তণরর কোয েক্রণমর স্বেতো ও জবোবদিদহতো বৃদদ্ধ পোণব। 

িপ্তণরর শসবো সম্পণকে জিগণ র আস্থো বৃদদ্ধ পোণব। এ লেযণক সোমণি শরণখ তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ এর ৬ িোরো 

এবং তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রকোশ ও প্রিোর) প্রদবিোিমোলো, ২০১০ এবং জোতীয় শুদ্ধোিোর শকৌশল বোস্তবোয়ি-এর 

দিণি েশিোর সোণে সেদত শরণখ কলকোরখোিো ও প্রদতষ্ঠোি পদরিশ েি অদিিপ্তর স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, 

২০২০ প্র য়ি কণরণে।  

এই দিণি েদশকো কলকোরখোিো ও প্রদতষ্ঠোি পদরিশ েি অদিিপ্তণরর স্বেতো, জবোবদিদহতো দিদিত করণব। 

এেোড়ো সুশোসি প্রদতষ্ঠোয় এই দিণি েদশকো সহোয়ক ভূদমকো পোলি করণব। 

 

তোদরখ: ১৪/০৬/২০২২ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

সূদিপে 

 

  

ক্রদমক                                        দবষয় পৃষ্ঠো 

১ স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণযোগ্য তণথ্যর তোদলকো ও প্রকোণশর মোধ্যম ৪ 

২ িোদহিোর দভদিণত প্রিোিণযোগ্য তণথ্যর তোদলকো ৫ 

৩ প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এমি তণথ্যর তোদলকো ৬ 

৪ প্রিোি কোয েোলণয়র তথ্য প্রিোিকোরী কম েকতেো ৭ 

৫ উপমহোপদরিশ েণকর কোয েোলয়সমূণহর তথ্য প্রিোিকোরী কম েকতেোগ  ৭ 

৬ প্রিোি কোয েোলয় এবং উপমহোপদরিশ েণকর কোয েোলয়সমূণহর আপীল কম েকতেো 

 

৮ 

   

পদরদশষ্টসমূহ:   

পদরদশষ্ট-১ তথ্য প্রোদপ্তর আণবিিপে ৯ 

পদরদশষ্ট-২ তথ্য সরবরোণহর অপোরগতোর শিোটিশ ১০ 

পদরদশষ্ট-৩ আপীল আণবিি ১১ 
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১. স্বপ্রণ োদিতভোণে প্রকোশণ োগ্য তণের তোদিকো ও প্রকোণশর মোধ্যম: 

 

ক্রদমক তণের দেের  সেেো প্রিোন পদ্ধদত 

(১) (২) (৩) 

১ কিকোরখোনো ও প্রদতষ্ঠোন পদরিশ শন অদিিপ্তর (ডোইফ)-এর েোাংগঠদনক কোঠোণমো অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট 

২ অদিিপ্তণরর দভশন, দমশন ও কো শোেিী 
অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট, 

মুদিত অনুদিদপ 

৩ আইন, নীদতমোিো, দেদিমোিো, প্রদেিোনমোিো ইতযোদি 
অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট, 

মুদিত অনুদিদপ 

৪ আঞ্চদিক কো শোিেেমূণের তে অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট 

৫ েোদষ শক প্রদতণেিন / ডোইফ বুণিটিন / আরদেদে দনউজণিটোর ও প্রকোশনো 
অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট, 

মুদিত অনুদিদপ 

৬ 
সনোটিশ/ দেজ্ঞদপ্ত/ প্রজ্ঞোপন/ কম শকতশোণির দেণিশ ভ্রম   এোং কম শকতশোণির 

দনণেোগ/ েিদি/ পিোেন অদিিপ্তণরর সটন্ডোর ও সপ্রে দেজ্ঞদপ্ত োংক্রোন্ত তে 
অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট 

৭ তে অদিকোর আইণনর আওতোে িোদেত্বপ্রোপ্ত কম শকতশোণির তোদিকো 
অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট, 

মুদিত অনুদিদপ 

৮ 
অদভণ োগ প্রদতকোর ব্যেস্থো (দজআরএে) দেষেক অদনক ও আপীি কর্তশপণের 

স োগোণ োগ োংক্রোন্ত তে 
অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট 

৯ দেটিণজন চোট শোর  
অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট, 

মুদিত অনুদিদপ 

১০ 
কিকোরখোনো ও প্রদতষ্ঠোন পদরিশ শন অদিিপ্তর (ডোইফ)-এর মেোপদরিশ শকগণ র 

তোদিকো 

অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট, 

মুদিত অনুদিদপ 

১১  
প্রিোন কো শোিণের দেদভন্ন শোখো উপশোখোে কম শকতশোগণ র নোম, পিদে, ই-সমইি ও 

সফোন নম্বর 
অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট 

১২ ডোইফ-এর েোদষ শক কম শেম্পোিন চুদি অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট 

১৩ জোতীে শুদ্ধোচোর েোস্তেোেন োংক্রোন্ত দেষেোেদি অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট 

১৪ গুরুত্বপূ শ ঘটনোেিীর কযোপশন ছদে অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট 

১৫ সপ্রে দরদিজ, েোম্প্রদতক োংেোি অদিিপ্তণরর ওণেেেোইট 
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২. চোদেিোর দভদিণত প্রিোনণ োগ্য তণের তোদিকো: 

 েোদষ শক কম শেম্পোিন চুদি 

 কম শকতশো-কম শচোরী তোদিকো ও িোদেত্বোেিী 

 দেদভন্ন কদমটি এোং দেদভন্ন দেষণের সফোকোিপণেন্ট কম শকতশো োংক্রোন্ত তে 

 েকি দনেম-কোনুন, আইন, অধ্যোণিশ, দেদিমোিো, প্রদেিোনমোিো, প্রজ্ঞোপন ও দেদভন্ন নীদত 

 কিকোরখোনো ও প্রদতষ্ঠোন পদরিশ শন অদিিপ্তণরর েোণজট, আে-ব্যে ও অর্ শোংক্রোন্ত দেষেোদি 

 ই-ফোইদিাং, ই-সেেো, Labour Inspection Management Application (LIMA), 

ওণেেেোইট, িোপ্তদরক সফইেবুক োংক্রোন্ত তে 

 কম শকতশো, কম শচোরী ও পদরোংখ্যোন োংক্রোন্ত দেষেোদি 

 েোাংিোণিশ শ্রম আইন এোং েোাংিোণিশ শ্রম দেদিমোিোর ব্যোখ্যো োংক্রোন্ত দেষে 

 ইণিক্ট্রদনক ও দপ্রন্ট দমদডেো, সপ্রে দেজ্ঞদপ্ত, সপ্রে কনফোণরন্স, তে অদিকোর োংক্রোন্ত তে 

 শ্রম পদরিশ শন, সেল্প িোইণন অদভণ োগ গ্রে , দিদখতভোণে শ্রম অদভণ োগ গ্রে  ও দনষ্পদি, শ্রম আইন িঙ্ঘণনর 

িোণে মোমিো, গ শুনোনী, িোইণেন্স ইস্যয ও নেোেন োংক্রোন্ত তে 

 সেইফটি কদমটি, কম শণেণে দুঘ শটনো ও েদতপূর োংক্রোন্ত তে 

 দশশু কে (সড-সকেোর), দশশুশ্রম, শ্রদমকণির মোর্তত্বকল্যো  স্যদেিো দেষেক তে 

 জোতীে সপশোগত স্বোস্থয ও সেইফটি দিেে পোিন োংক্রোন্ত তে 

 প্রদশে  কযোণিন্ডোর োংক্রোন্ত তে 

 কোরখোনোর োংস্কোরকোজ োংক্রোন্ত তে 

 প্রচোরণ োগ্য তে প্রকোশ। 
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৩. প্রিোন েোধ্যতোমূিক নে, এমন তণের তোদিকো: 

 েোাংিোণিণশর দনরোপিো, অখণ্ডতো ও েোে শণভৌমণত্বর প্রদত হুমদক েণত পোণর এরূপ তে 

 পররোষ্ট্রনীদতর সকোন দেষে  োর দ্বোরো দেণিশী রোণষ্ট্রর অর্েো আন্তজশোদতক সকোন োংস্থো েো আঞ্চদিক সকোন সজোট েো 

োংগঠণনর েদেত দেদ্যমোন েম্পকশ ক্ষুণ্ন েণত পোণর এরূপ তে 

 সকোন দেণিশী েরকোণরর দনকট েণত প্রোপ্ত সকোন সগোপনীে তে 

 সকোন তে প্রকোণশর ফণি সকোন র্ততীে পণের বুদদ্ধবৃদিক েম্পণির অদিকোর েদতগ্রস্ত েণত পোণর এরূপ 

েোদ দজযক েো ব্যেেোদেক অন্তদন শদেত সগোপনীেতো দেষেক, কদপরোইট েো বুদদ্ধবৃদিক েম্পি (Intellectural 

Property Right) েম্পদকশত তে 

 তে প্রকোণশর ফণি সকোন দেণশষ ব্যদি েো োংস্থোণক িোভেোন েো েদতগ্রস্ত করণত পোণর তে; স মন: 

ক. আেকর, শুল্ক, ভযোট ও আেগোরী আইন, েোণজট েো করেোর পদরেতশন োংক্রোন্ত সকোন আগোম তে 

খ. মুিোর দেদনমে ও স্যণির েোর পদরেতশনজদনত সকোন আগোম তে 

গ. ব্যোাংকেে আদর্ শক প্রদতষ্ঠোনেমূণের পদরচোিনো ও তিোরদক োংক্রোন্ত আগোম তে 

 প্রচদিত আইণনর প্রণেোগ েোিোগ্রস্ত অর্েো অপরোি বৃদদ্ধ েণত পোণর এমন তে 

 জনগণ র দনরোপিো দেদিত েণত পোণর এরূপ তে 

 দেচোরোিীন মোমিোর স্যষ্ঠু দেচোর কোজ ব্যোেত েণত পোণর এরূপ আগোম তে 

 ব্যদিগত জীেণনর সগোপনীেতো ক্ষুণ্ন েণত পোণর এমন তে 

 ব্যদির জীেন েো শোরীদরক দনরোপিো দেপিোপন্ন েণত পোণর এমন তে 

 আইন প্রণেোগকোরী োংস্থোর েেোেতোর জন্য সকোন ব্যদি কর্তশক সগোপণন প্রিি সকোন তে 

 আিোিণত দেচোরোিীন সকোন দেষে এোং  োেো প্রকোণশ আিোিত েো ট্রোইবুযনোণির দনণষিোজ্ঞো রদেেোণছ অর্েো  োেোর 

প্রকোশ আিোিত অেমোননোর শোদমি এরূপ তে 

 সকোন অপরোণির তিন্ত প্রদক্রেো এোং অপরোিীর সগ্রফতোর ও শোদস্তণক প্রভোদেত করণত পোণর এরূপ তে 

 আইন অনুেোণর সকেি একটি দনদি শষ্ট েমণের জন্য প্রকোণশর েোধ্যেোিকতো রণেণছ এরূপ তে 

 সকৌশিগত ও েোদ দজযক কোরণ  সগোপন রোখো েোঞ্ছনীে এরূপ কোদরগরী েো বেজ্ঞোদনক গণেষ োিব্ধ তে 

 সকোন ক্রে কো শক্রম েম্পূ শ েেোর পূণে শ েো উি দেষণে দেদ্ধোন্ত গ্রেণ র পূণে শ োংদিষ্ট ক্রে েো উেোর কো শক্রম দেষেক 

তে 

 সকোন ব্যদির আইন দ্বোরো োংরদেত সগোপনীে তে 
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তে প্রিোনকোরী কম শকতশো ও আপীি কম শকতশো 

                                                          

 

প্রিোন কো শোিণের তে প্রিোনকোরী কম শকতশো 

কম শকতশোর পিদে ও কম শস্থি িোদেত্ব সটদিণফোন E-mail id 

অদতদরি মেোপদরিশ শক,  

কিকোরখোনো ও প্রদতষ্ঠোন পদরিশ শন অদিিপ্তর 

১৯৬, শেীি বেেি নজরুি ইেিোম ের ী, 

দেজেনগর, ঢোকো-১০০০ 

তে প্রিোনকোরী কম শকতশো, 

প্রিোন কো শোিে 

 

০২-৮৩৯১৭৩২ addig@dife.gov.bd 

সমো: সফোরকোন আেেোন 

তে ও গ োংণ োগ কম শকতশো 

কিকোরখোনো ও প্রদতষ্ঠোন পদরিশ শন অদিিপ্তর 

১৯৬, শেীি বেেি নজরুি ইেিোম ের ী, 

দেজেনগর, ঢোকো-১০০০ 

দেকল্প তে প্রিোনকোরী 

কম শকতশো, 

প্রিোন কো শোিে 

০২-৮৩৯১৬৭৫ pro@dife.gov.bd  

 

 

 

উপমেোপদরিশ শণকর কো শোিেেমূণের তে প্রিোনকোরী কম শকতশোগ  

 

আঞ্চদিক 

কো শোিে 

তে প্রিোনকোরী 

কম শকতশোগ  
ই-ণমইি কো শোিণের ঠিকোনো 

ঢোকো উপমেোপদরিশ শক, ঢোকো dig.dhaka@dife.gov.bd, 

digfe.dhaka@gmail.com,  

পুরোতন শ্রম ভেন, ৪, রোজউক এদভদনউ, (২ে, ৮ম ও ৯ম 

তিো), বিদনক েোাংিো সমোড়, ঢোকো-১০০০। 

নোরোে গঞ্জ উপমেোপদরিশ শক, 

নোরোে গঞ্জ 

dig.narayanganj@dife.gov.bd, 

dig.narayanganj@gmail.com,   

েোণগ জোন্নোত মেদজি গদি, ১৪২ নেোে েদিমুল্লোে সরোড, 

চোষোড়ো, নোরোে গঞ্জ। 

গোজীপুর উপমেোপদরিশ শক, 

গোজীপুর 

dig.gazipur@dife.gov.bd, 

dig.gazipur@gmail.com,   

আইআরআই সরোড, টঙ্গী, গোজীপুর। 

চট্টগ্রোম উপমেোপদরিশ শক, 

চট্টগ্রোম 

dig.chattogram@dife.gov.bd, 

digctg@gmail.com,  

জোমু্বরী মোঠ, আগ্রোেোি, চট্টগ্রোম-৪১০০। 

নরদোংিী উপমেোপদরিশ শক, 

নরদোংিী 

dig.narsingdi@dife.gov.bd, 

narsingdidife@gmail.com,  

২৬/২ তণরোেো, সজিখোনো সমোড়, নরদোংিী। 

মুন্সীগঞ্জ উপমেোপদরিশ শক, 

মুন্সীগঞ্জ 

dig.munshiganj@dife.gov.bd, 

dig.munshigonj@gmail.com,  

ভ ূঁইেো ম্যোনশন ২ে তিো, েির েোেপোতোি সরোড, পঞ্চেোর, 

মুদন্সগঞ্জ েির, মুদন্সগঞ্জ। 

টোঙ্গোইি উপমেোপদরিশ শক, 

টোঙ্গোইি 

dig.tangail@dife.gov.bd, 

digfe.tangail@gmail.com,  

প্রোন্ত প্রভো (৩ে তিো), আট পুকুরপোড় (দেশ্বোে সেতকো), 

ঢোকো সরোড, টোাংগোইি। 

দকণশোরগঞ্জ উপমেোপদরিশ শক, 

দকণশোরগঞ্জ 

dig.kishoreganj@dife.gov.bd, 

digkishoregonj@gmail.com,  

৩৪২/১, েোগর দভিো, পদিম েোরুেো (কশোই খোনো), 

দকণশোরগঞ্জ। 

সমৌিভীেোজোর উপমেোপদরিশ শক, 

সমৌিভীেোজোর 

dig.maulovibazar@dife.gov.bd, 

dig.moulvibazar@gmail.com,  

ভোনুগোছ সরোড  (১০ নাং সগোিচত্ত্বর োংিগ্ন),  শ্রীমঙ্গি, 

সমৌিভীেোজোর। 

ফদরিপুর উপমেোপদরিশ শক, 

ফদরিপুর 

dig.faridpur@dife.gov.bd, 

digfaridpur2017@gmail.com,  

পদিম সগোেোিচোমট, ২ নাং েড়ক, ফদরিপুর 

কুদমল্লো উপমেোপদরিশ শক, কুদমল্লো dig.cumilla@dife.gov.bd, 

digcomilla.dife@gmail.com,  

 োদুঘর সরোড, কুদমল্লো কযোণডট কণিণজর প্রর্ম সগইট 

োংিগ্ন, সকোটেোড়ী, েির িদে , কুদমল্লো। 

দেণিট উপমেোপদরিশ শক, দেণিট dig.sylhet@dife.gov.bd, 

dig.sylhet.bd@gmail.com,  

েোড়ী নাং- ১২/১, েড়ক নাং-৭, ব্লক-এ, শোেজোিোি উপেের, 

দেণিট-৩১০০. 

মেমনদোংে উপমেোপদরিশ শক, 

মেমনদোংে 

dig.mymensingh@dife.gov.bd, 

dig.mymensingh1@gmail.com,   

ঢোকো-মেমনদোংে মেোেড়ক, মোেকোন্দো, েির, 

মেমনদোংে। 

রাংপুর উপমেোপদরিশ শক, রাংপুর dig.rangpur@dife.gov.bd, 

dife.rangpur@gmail.com,  

আর সক সরোড, গণ শপুর, রাংপুর 

mailto:dig.dhaka@dife.gov.bd
mailto:digfe.dhaka@gmail.com
mailto:dig.narayanganj@dife.gov.bd
mailto:dig.narayanganj@gmail.com
mailto:dig.gazipur@dife.gov.bd
mailto:dig.gazipur@gmail.com
mailto:dig.chattogram@dife.gov.bd
mailto:digctg@gmail.com
mailto:dig.narsingdi@dife.gov.bd
mailto:narsingdidife@gmail.com
mailto:dig.munshiganj@dife.gov.bd
mailto:dig.munshigonj@gmail.com
mailto:dig.tangail@dife.gov.bd
mailto:digfe.tangail@gmail.com
mailto:dig.kishoreganj@dife.gov.bd
mailto:digkishoregonj@gmail.com
mailto:dig.maulovibazar@dife.gov.bd
mailto:dig.moulvibazar@gmail.com
mailto:dig.faridpur@dife.gov.bd
mailto:digfaridpur2017@gmail.com
mailto:dig.cumilla@dife.gov.bd
mailto:digcomilla.dife@gmail.com
mailto:dig.sylhet@dife.gov.bd
mailto:dig.sylhet.bd@gmail.com
mailto:dig.mymensingh@dife.gov.bd
mailto:dig.mymensingh1@gmail.com
mailto:dig.rangpur@dife.gov.bd
mailto:dife.rangpur@gmail.com
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দিনোজপুর উপমেোপদরিশ শক, 

দিনোজপুর 

dig.dinajpur@dife.gov.bd, 

dig.dinajpur.dife@gmail.com,  

েোলুেো ডোঙ্গোর সমোড়, পোেোড়পুর, দিনোজপুর। 

রোজশোেী উপমেোপদরিশ শক, 

রোজশোেী 

dig.rajshahi@dife.gov.bd, 

dig.mole.rajshahi@gmail.com,  

রোেপোড়ো (নওিোপোড়ো), েপুরো, শোেমখদুম, 

রোজশোেী। 

পোেনো উপমেোপদরিশ শক, পোেনো dig.pabna@dife.gov.bd, 

digpabna@gmail.com,  

এ/১১৪, ব্লক-দে, িোইণেদর েোজোর, দডদে সরোড,  

পোেনো। 

েগুড়ো উপমেোপদরিশ শক, েগুড়ো dig.bogura@dife.gov.bd, 

digbogra@gmail.com,  

েোড়ী নাং-দজ-১২৫, রেমোন নগর, েগুড়ো-৫৮০০। 

দেরোজগঞ্জ উপমেোপদরিশ শক, 

দেরোজগঞ্জ 

dig.sirajganj@dife.gov.bd, 

digsirajgonj@gmail.com,  

চড় রোেপুর, পূে শপোড়ো, রোমগোদত, দেরোজগঞ্জ।  

কুদষ্টেো উপমেোপদরিশ শক, কুদষ্টেো dig.kushtia@dife.gov.bd, 

digkushtia@gmail.com,  

৪০/১, মোেতোে উদিন সরোড, কোটোইখোনো সমোড়, কুদষ্টেো 

 ণশোর উপমেোপদরিশ শক,  ণশোর dig.jessore@dife.gov.bd, 

dig.jessore@gmail.com,  

প্লট-০১, সেক্টর-১০,  ণশোর েোউদজাং সেট, সশখেোটি 

েোেিোতিো, ঢোকো সরোড,  ণশোর-৭৪০০। 

খুিনো উপমেোপদরিশ শক, খুিনো dig.khulna@dife.gov.bd, 

dig.dife.khulna@gmail.com,  

শ্রম ভেন (৩ে তিো), েেরো, খুিনো-৯০০০। 

েদরশোি উপমেোপদরিশ শক, 

েদরশোি 

dig.barishal@dife.gov.bd, 

dife.barisal.dig@gmail.com,  

সেোনোিী আইেদক্রম সমোড়, আমোনতগঞ্জ, েদরশোি। 

 

 

 

 

প্রিোন কো শোিে এোং উপমেোপদরিশ শণকর কো শোিেেমূণের আপীি কম শকতশো 

 

কম শকতশোর পিদে ও কম শস্থি িোদেত্ব  সটদিণফোন E-mail id 

মেোপদরিশ শক, 

কিকোরখোনো ও প্রদতষ্ঠোন পদরিশ শন অদিিপ্তর 

১৯৬, শেীি বেেি নজরুি ইেিোম ের ী, 

দেজেনগর, ঢোকো-১০০০ 

আপীি কম শকতশো, 

প্রিোন কো শোিে এোং 

উপমেোপদরিশ শণকর 

কো শোিেেমূে 

 

০২-৮৩৯১৩৪৮ ig@dife.gov.bd 

 

 

mailto:dig.dinajpur@dife.gov.bd
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
mailto:dig.rajshahi@dife.gov.bd
mailto:dig.mole.rajshahi@gmail.com
mailto:dig.pabna@dife.gov.bd
mailto:digpabna@gmail.com
mailto:dig.bogura@dife.gov.bd
mailto:digbogra@gmail.com
mailto:dig.sirajganj@dife.gov.bd
mailto:digsirajgonj@gmail.com
mailto:dig.kushtia@dife.gov.bd
mailto:digkushtia@gmail.com
mailto:dig.jessore@dife.gov.bd
mailto:dig.jessore@gmail.com
mailto:dig.khulna@dife.gov.bd
mailto:dig.dife.khulna@gmail.com
mailto:dig.barishal@dife.gov.bd
mailto:dife.barisal.dig@gmail.com
mailto:ig@dife.gov.bd
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ফরম ‘খ’ 
[তথয অধিকার (তথয প্রাধি ংক্রান্ত) ধবধিমাা, ২০০৯ ধবধি ৫ দ্রষ্টবয] 

 

তথয রবরাহর অপারগতার ন াটিল 
 

আহবদহ র ূত্র  ম্বর  ঃ                তাধরখ  ................................ 

 

 

প্রধত 

আহবদ কারীর  াম ঃ   ......................................................  

ঠিকা া   ঃ    .....................................................  

 

 
ধবয়  তথয রবরাহ অপারগতা ম্পহকে  অবধতকরণ। 
 

 

ধপ্রয় মহাদয়, 

 

 

আপ ার .............................................. তাধরহখর আহবদহ র ধভধিহত প্রাধথেত তথয ধ হমাক্ত কারহণ রবরা করা 
ম্ভব ই  া, যথা - 
 

১।  ................................................................................................................  

 ..................................................................................... । 
২।  ................................................................................................................  

 ..................................................................................... ।  
৩।  ................................................................................................................  

        ..................................................................................... । 
 

 

 

(........................................) 
দাধয়ত্বপ্রাি কমেকতে ার  াম  

পদবী  
দািধরক ী  
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