
িজববেষর অ ীকার,
শাভন কমপিরেবশ হাক

সবার
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র 

সাধারণ শাখা 
ম ভবন, ১৯৬, শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম সরিণ,

িবজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০২.১৬.০৪৯.১৯.৬১ তািরখ: 
১৯ জা য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় িডেস রিডেস র ,  ,  ২০২০২০২০   মােসরমােসর   কলকারখ ানাকলকারখ ানা   ওও  িত ানিত ান   পিরদশনপিরদশন   অিধদ রঅিধদ র   ক কক ক  মা িসকমািসক  কারখ ানাকারখ ানা
পিরদশেনরপিরদশেনর   তত   রণরণ ।।

: ম ও কমসং ান ম ণালেয়র ০৬ অে াবর ২০১৯ তািরেখর ৪০.০০.০০০০.০১২.০৬.০০৪.১৭.২০৬ নং প ।

উপ  িবষেয় ও বিণত ে র পিরে ি েত কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর িডেস রিডেস র ,  ,  ২০২০২০২০  মােসর
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর পিরদশন সং া  মািসক িতেবদন ম ণালেয়র িরত ছক অ যায়ী রণ
কের সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা।  

সং ি : ০২ ( ই) পাতা।

১৯-১-২০২১

সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়

মাঃ এজাজ আহেমদ জােবর
মহাপিরদশক (ভার া )

ফান: ০২-৮৩৯১৩৪৮
ফ া : ০২-৮৩৯১৪২৫

ইেমইল: chiefdife@gmail.com

িি   আকষণঃআকষণঃ  সিচব (সম য় ও আদালত), সম য় ও আদালত অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০২.১৬.০৪৯.১৯.৬১/১(৩) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭
১৯ জা য়াির ২০২১

অ িলিপ: 
১



১) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ) , শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩) অিফস কিপ।

১৯-১-২০২১
মাঃ এজাজ আহেমদ জােবর 

মহাপিরদশক (ভার া )

২



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তর 

সািারণ শাখা 

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

www.dife.gov.bd 
 

মাতসক পতরেশ শন প্রততদবেন। 

মাস: তিদসম্বর, ২০২০ 

 

নাং 

উপ-

মহাপতরেশ শদকর 

কার্ শালয় 

পতরেশ শদকর 

সাংখ্যা 

পতরেশ শদনর সাংখ্যা 

Check list এর 

কতগুতল item 
অতজশত হয়তন।   

অতজশত না হওয়ার 

সাদে জতিত 

কারখানার সাংখ্যা 

অতজশত না হওয়ার 

কারণ 
মন্তব্য 

কারখানা প্রততষ্ঠান কারখানা প্রততষ্ঠান কারখানা প্রততষ্ঠান 

১ ঢাকা ৪৯ ৪৪৮ ১৫২ ৩৯০ ৯৮ ১৫৫ ৭৭ 

মাতলকপক্ষ 

Complaiance 

ensure এ 

আন্ততরক নয় এবাং 

Followup 

report 

বাস্তবায়ন করা হয় 

না। 

শ্রম আইন 

বাস্তাবায়দন 

ননাটিশ নপ্ররণ 

করা হদয়দে। 

২ চট্টগ্রাম ২৯ ৪৮০ ০ ১৬৭৯ ০ ৪৮০ ০ 

৩ গাজীপুর ২১ ৫২৪ ১৪ ৫ ৩ ৩৭০ ১১ 

৪ নারায়ণগঞ্জ ২১ ১৭১ ৫৪ ০ ০ ০ ০ 

৫ মুতিগঞ্জ ১০ ৫২ ১৯ ০ ০ ০ ০ 

৬ নরতসাংেী ১২ ৫৫ ৪২ ২০২ ৯৫ ৩৬ ২৬ 

৭ ফতরেপুর ১১ ৩৭ ৫৭ ১২৩ ৭৮ ৬৭ ৫৭ 

৮ টাঙ্গাইল ৯ ১২৬ ২০ ০ ০ ০ ০ 

৯ ময়মনতসাংহ ৯ ৬৯ ১০৮ ৩৪৫ ৪৩২ ৮৪ ৬৬ 

১০ তকদশারগঞ্জ ৯ ৭০ ৬০ ০ ০ ০ ০ 

১১ কুতমল্লা ৬ ৩৫ ৬৫ ১৯৫ ৬৫ ৩৫ ৬৫ 

১২ রাজশাহী ১০ ৫১ ১১৯ ৫২ ৪৫ ১২ ২৫ 

১৩ পাবনা ৭ ৪৮ ৪৮ ০ ০ ০ ০ 

১৪ বগুিা ৬ ৮৪ ৫৪ ১৬২ ১০৮ ৮০ ৫৪ 

১৫ তসরাজগঞ্জ ৪ ৬৮ ০ ০ ০ ০ ০ 

১৬ রাংপুর ১০ ৬৪ ২৭ ০ ০ ০ ০ 

১৭ তেনাজপুর ৭ ৫৮ ৯৮ ১০১ ১০১ ৫৮ ৯৮ 

১৮ খুলনা ৯ ৮০ ১৩১ ২১২ ২৪৮ ৬৩ ৮৩ 

১৯ র্দশার ১২ ৮৫ ৫ ২৪১ ৯ ৮৫ ৫ 

২০ কুতিয়া ৯ ৪৫ ৫৭ ২৩০ ২৩৫ ৪৫ ৫৭ 

২১ তসদলট ৩ ৩৮ ৬০ ৩২৫ ৯১ ১৮ ১৫ 

২২ নমৌলভীবাজার ৪ ৬০ ২০ ৮২ ২০ ২০ ৭ 

২৩ বতরশাল ৮ ৩২ ৮০ ১৪৪ ১৫০ ০ ০ 

  ২৭৫ ২৭৮০ ১২৯০ ৪৪৮৮ ১৭৭৮ ১৬০৮ ৬৪৬    

 

উপমহাপতরেশ শদকর কার্ শালয়, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুতিগঞ্জ, তকদশারগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, তসরাজগঞ্জ, রাংপুর, তেনাজপুর, র্দশার 

ও কুতিয়ায় কদরানা ভাইরাস (COVID-19) এর কারদণ তবদশষ পতরেশ শন প্রততদবেন নপ্ররণ করা হদয়দে। তাই নচক তলস্ট এর 

অতজশত আইদটম এর তবষয়টি প্রদর্াজয নয়। 

 

 

 

মুতজববদষ শর অঙ্গীকার, 

নশাভন কম শপতরদবশ নহাক 

সবার 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তর 

সািারণ শাখা 

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

www.dife.gov.bd 
 

মাতসক পতরেশ শন প্রততদবেন। 

মাস: তিদসম্বর, ২০২০ 

 

পতরেশ শদকর

সাংখ্যা 

পতরেশ শদনর সাংখ্যা 
Check list এর কতগুতল 

item অতজশত হয়তন।   

অতজশত না হওয়ার সাদে 

জতিত কারখানার 

সাংখ্যা 

অতজশত না 

হওয়ার কারণ 
মন্তব্য 

কারখানা প্রততষ্ঠান কারখানা প্রততষ্ঠান কারখানা প্রততষ্ঠান 

২৭৫ ২৭৮০ ১২৯০ ৪৪৮৮ ১৭৭৮ ১৬০৮ ৬৪৬ 

মাতলকপক্ষ 

Complaianc

e ensure এ 

আন্ততরক নয় 

এবাং 

Followup 

report 

বাস্তবায়ন করা 

হয় না। 

শ্রম আইন 

বাস্তাবায়দন 

ননাটিশ নপ্ররণ 

করা হদয়দে। 

 

 

 

 

 
 

                     ০৩.০১.২০২০ 

নুসরাত জাহান 

 সহকারী মহাপতরেশ শক (সািারন) 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তর 

প্রিান কার্ শালয়, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

মুতজববদষ শর অঙ্গীকার, 

নশাভন কম শপতরদবশ নহাক 

সবার 


