
 

                                                                                        

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তর 

আইতসটি সসল 

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

www.dife.gov.bd 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তদরর প্রিান কার্ শালয় ও ২৩টি কার্ শালয় সেদক গত ১২/১০/২০২০ তাতরদখর 

ইদনাদভশন আইতিয়া আহবাদনর সপ্রতিদত ০৭ (সাত) টি ইদনাদভশন আইতিয়া পাওয়া সগদে।  

ক্রতমক 

নাং 

ইদনাদভশন আইতিয়া প্রোনকারীর নাম, পেতব, 

কার্ শালয়, সমাবাইল নম্বর ও ই-সমইল 

ইদনাদভশন তশদরানাম 

০১ তসকোর সমাহাম্মে সতৌতহদুল হাসান 

সহকারী মহাপতরেশ শক (সসইফটি) 

আইতসটি সসল, প্রিান কার্ শালয় 

০১৭১১-৪৩৯৭১০ 

tawhidhasan@dife.gov.bd  

DIFE এক সসবা One Stop Service 

Mobile Application. ** 

০২ সশখ নুরুজ্জামান 

শ্রম পতরেশ শক (সািারণ) 

উপমহাপতরেশ শদকর কার্ শালয়, খুলনা 

০১৯১৬-৯৭১৯২১ 

zamanlawdu@gmail.com  

কলকারখানা /প্রততষ্ঠান/ সোকান এর জন্য প্রদয়াজনীয় তকছু 

সসবা খাদতর সসবা, স্থানীয় সরকার কর্তশপি হদত সেি 

লাইদসন্স গ্রহণ ও সরকাতর েপ্তরসমূদহর সরতজদেশন/ 

লাইদসন্স/ োড়পত্র প্রাতপ্তর আদবেন ফরদমর সাংযুতি 

তাতলকায় কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তর 

এর সরতজদেশন / লাইদসন্স এর Clause / েফা 

অন্তর্ভ শতিকরণ।   

০৩ সসামা রায়  

উপমহাপতরেশ শক 

উপমহাপতরেশ শদকর কার্ শালয়, রাংপুর 

০১৭০৮-১১২১৮০ 

dife.rangpur@gmail.com  

সজলা তভতিক তনতে শষ্ট তেদন লাইদসন্স সাংক্রান্ত আদবেন 

গ্রহণ ও প্রোদনর তাতরখ/ সময় তনি শারণ প্রোন।  

০৪ তপন তবকাশ তঞ্চঙ্গ্যা 

উপমহাপতরেশ শক 

উপমহাপতরেশ শদকর কার্ শালয়, তসদলট 

০১৭০৮-১১২১১৫ 

tapan.dife@gmail.com  

অনলাইদন প্রসূতত সুতবিা গ্রহণকারীদের তথ্য কর্তশপদির 

তনকট হদত সাংগ্রহ।  ** 

মুতজববদষ শর অঙ্গ্ীকার 

সশাভন কম শপতরদবশ 

সহাক সবার 
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০৫ সমা: শওকত সহাদসন  

শ্রম পতরেশ শক (সািারণ) 

উপমহাপতরেশ শদকর কার্ শালয়, র্দশার 

০১৭৩১-২৪০৭০৪ 

showkatmagura@gmail.com  

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠাদনর লাইদসন্স/নবায়ন তফ সমাবাইল 

ব্াাংতকাং এর মাধ্যদম গ্রহণ করা।  

০৬ সসৌদমন বড়ুয়া 

উপমহাপতরেশ শক 

উপমহাপতরেশ শদকর কার্ শালয়, নারায়ণগঞ্জ 

০১৯১১-৭০৩৫৩০ 

dig.narayanganj@gmail.com  

সর্াগ্যতম প্রতততনতির মাধ্যদম বাাংলাদেশ শ্রম আইন – 

২০০৬ এর িারা ১২৪ (ক) অনুর্ায়ী আদপাষ মীমাাংসার 

মাধ্যদম অতভদর্াদগর সমািান তবষয়ক িন্যবাে জ্ঞাপন পত্র 

সপ্ররণ। 

০৭ সমা: সুমন আলী 

শ্রম পতরেশ শক (স্বাস্থয) 

উপমহাপতরেশ শদকর কার্ শালয়, ফতরেপুর 

০১৭৩৬-১৫৩০৪৬ 

msuman3111@gmail.com  

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তদরর সাদে 

অন্যান্য েপ্তদরর সমন্বয় এবাং অত্র েপ্তদরর 

লাইদসন্স/সরতজদেশদনর গুরুত্ব বৃতিকরণ।  

 

 

 

 

mailto:showkatmagura@gmail.com
mailto:dig.narayanganj@gmail.com
mailto:msuman3111@gmail.com

