
 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তর 

উপমহাপতরেশ শক এর কার্ শালয়  

শশখহটি, বাবলাতলা, ঢাকা শরাড, র্দশার-৭৪০০। 

Email: dig.jessore@gmail.com 

শসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

 

১. তিশন ও তমশন 

তিশনঃ শ্রতমকদের জন্য শশািন কম শপতরদবশ সৃতি। 

তমশনঃ  

 বাাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবাং বাাংলাদেশ শ্রমতবতিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন 

 ঝুঁতকপূণ শ কাদজ তশশুশ্রম তনরসন 

 কারখানার উৎপােনশীলতা উন্নীতকরদণর লদযে সুষ্ঠ ুকম শপতরদবশ সৃতি 

 কারখানা ও প্রততষ্ঠানসমূদহ স্ট্রাকচারাল, ফায়ার এবাং ববদ্যেততক তনরাপত্তা তনতিতকরণ 

 কম শদযদে শ্রতমদকর শপশাগত স্বাস্থ্ে, শসইফটি এবাং কল্যাণ তনতিতকরণ 

 তবতিন্ন তশল্প শসক্টদর শ াতিত ন্যেনতম মজুতর বাস্তবায়ন 

 শ্রম সাংক্রান্ত অতিদর্াগ তনষ্পতত্তকরণ 

 

২. প্রততশ্রুত শসবাসমূহঃ 

২.১) নাগতরক শসবা 

ক্রঃ

 

নাং 

শসবার নাম শসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে/আদবেন 

ফরম প্রাতপ্তস্থ্ান 

শসবামূল্য এবাং 

পতরদশাি পদ্ধতত 

(র্তে থাদক) 

শাখার নামসহ োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম শকতশার পেতব, রুম নম্বর, 

শজলা/উপদজরার শকাড, 

অতফতসয়াল শেতলদফান ও 

ইদমইল 

উর্ধ্শতন কম শকতশার 

পেতব, রুম নম্বর, 

শজলা/উপদজলা 

শকাডসহ অতফতসয়াল 

শেতলদফান ও ইদমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ কারখানা শল-

আউে প্ল্োন 

অনুদমােন ও 

সম্প্রসারদণর 

অনুদমােন 

৪৫ কার্ শতেবস ১। শেড লাইদসদের কতপ (প্রদর্াজে 

শযদে)  

২। িাড়ার চুতি/জতমর খাতরদজর কতপ 

(প্রদর্াজে শযদে)। 

৩। জাতীয় পতরচয়পদের  

(মাতলক/এমতড/তসইও/ব্যবস্থ্াপক) কতপ।  

৪। সদয়ল শেস্ট তরদপাে শ (প্রদর্াজেদযদে)  

৫।স্বীকৃত প্রদকৌশলী/ প্রদকৌশলী সাংস্থ্া 

কর্তশক প্রণীত স্ট্রাকচারাল তডজাইন/ড্রইাং 

(প্রদর্াজে শযদে)। 

৬।স্বীকৃত প্রদকৌশলী/প্রদকৌশল সাংস্থ্ার 

শলাড তবয়াতরাং কোপাতসটি সনে (প্রদর্াজে 

শযদে)।  

৭।স্বীকৃত প্রদকৌশলী/প্রদকৌশল সাংস্থ্া 

কর্তশক িবন তনম শাদণর সনে   

(প্রদর্াজে শযদে) ।  

৮।স্থ্ানীয় কর্তশপয কর্তশক অনুদমাতেত 

িবদনর নকশা। 

 

সাংতিি েপ্তর/ব্যতি তবনামূদল্য উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ ই-

শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.com 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 
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ক্রঃ

 

নাং 

শসবার নাম শসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে/আদবেন 

ফরম প্রাতপ্তস্থ্ান 

শসবামূল্য এবাং 

পতরদশাি পদ্ধতত 

(র্তে থাদক) 

শাখার নামসহ োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম শকতশার পেতব, রুম নম্বর, 

শজলা/উপদজরার শকাড, 

অতফতসয়াল শেতলদফান ও 

ইদমইল 

উর্ধ্শতন কম শকতশার 

পেতব, রুম নম্বর, 

শজলা/উপদজলা 

শকাডসহ অতফতসয়াল 

শেতলদফান ও ইদমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২ কারখানা/প্র

ততষ্ঠাদনর 

শরতজদস্ট্রশন 

ও লাইদসে 

প্রোন 

৪৫ কার্ শতেবস ১। শেড লাইদসদের কতপ  

(প্রদর্াজে শযদে)  

২। িাড়ার চুতি/জতমর খাতরদজর কতপ 

(প্রদর্াজে শযদে) 

৩। জাতীয় পতরচয়পদের 

   (মাতলক/এমতড/তসইও/ব্যবস্থ্াপক) 

কতপ।  

৪। তবদ্যেদতর তডমান্ট  শনাে  

(প্রদর্াজে শযদে)।  

৫। শমদমাদরন্ডাম অফ আটি শদকল/ 

অাংতশোরী চুতি কতপ  

(প্রদর্াজে শযদে)। 

৬। কারখানা শল-আউে প্ল্োন 

অনুদমােদনর কতপ (প্রদর্াজে শযদে)। 

৭। প্রততষ্ঠান তহসাদব ব্যবহৃত িবদনর 

স্থ্ানীয় কর্তশপয কর্তশক অনুদমাতেত 

নকশার কতপ ও অনুদমােনপে (প্রদর্াজে 

শযদে)। 

৮। শেজাতর চালান প্রোদনর মূল কতপ।  

৯। মূল লাইদসে  (প্রদর্াজে শযদে)।  

১০। কারখানা/ প্রততষ্ঠাদনর শ্রতমক/ 

কম শচারীর  তাতলকা (প্রদর্াজে শযদে)। 

১১। ফায়ার লাইদসে এর কতপ। 

সাংতিি েপ্তর/ব্যতি সরকার 

তনি শাতরত 

লাইদসে 

তফ/লাইদসে 

নবায়ন তফ (২.২ 

ক্রতমদক 

তবস্তাতরত 

বতণ শত) 

কারখানা/প্রতত

ষ্ঠান কর্তশপয 

লাইদসে 

তফ/লাইদসে 

নবায়ন তফ 

চালান শকাদড 

(১-৩১৪৩-

০০০০-১৮৫৪) 

জমা প্রোন 

করদবন। 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ ই-

শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.com 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 

৩ লাইদসে  

নবায়ন 

২০ কার্ শতেবস ১। শেড লাইদসদের কতপ  

(প্রদর্াজে শযদে)  

২। শেজাতর চালান প্রোদনর মূল কতপ।  

৩। মূল লাইদসে  (প্রদর্াজে শযদে)।  

৪। কারখানা/প্রততষ্ঠাদনর শ্রতমক/ 

কম শচারীর তাতলকা  

(প্রদর্াজে শযদে)। 

সাংতিি েপ্তর/ব্যতি তবনামূদল্য উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ ই-

শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.com 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 

৪ কারখানা বা 

প্রততষ্ঠাদনর 

কাদজর সময় 

সূতচ 

অনুদমােন 

০৩ কার্ শতেবস ১। ফরম-৩৭ [িারা ১১৮ (৮) এবাং তবতি 

১০৫ (১) দৃিব্য] শমাতাদবক প্রততষ্ঠাদনর 

প্যাদড আদবেনপে। 

 

বাাংলাদেশ শ্রম 

তবতিমালা ২০১৫ 

এর ৩৭ নাং ফরম 

তবনামূদল্য উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ ই-

শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.com 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 

৫ তলতখত 

অতিদর্াগ 

তনষ্পতত্ত 

৩০ কার্ শতেবস ১। তনদয়াগপদের কতপ। 

২। কারখানা/প্রততষ্ঠাদনর পতরচয়পে 

৩। অন্যান্য র্তে থাদক।  

অতিদর্াগকারী 

োতখল কতরদবন 

- উপমহাপতরেশ শক ও সাংতিি 

এলাকার পতরেশ শকগণ 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 
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ক্রঃ

 

নাং 

শসবার নাম শসবা প্রোদন 

সদব শাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে/আদবেন 

ফরম প্রাতপ্তস্থ্ান 

শসবামূল্য এবাং 

পতরদশাি পদ্ধতত 

(র্তে থাদক) 

শাখার নামসহ োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম শকতশার পেতব, রুম নম্বর, 

শজলা/উপদজরার শকাড, 

অতফতসয়াল শেতলদফান ও 

ইদমইল 

উর্ধ্শতন কম শকতশার 

পেতব, রুম নম্বর, 

শজলা/উপদজলা 

শকাডসহ অতফতসয়াল 

শেতলদফান ও ইদমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৬ শহল্প 

লাইদন প্রাপ্ত 

অতিদর্াগ 

তনষ্পতত্ত  

৩০ কার্ শতেবস 

১। তনদয়াগপদের কতপ। 

২। কারখানা/প্রততষ্ঠাদনর পতরচয়পে 

৩। অন্যান্য র্তে থাদক। 

অতিদর্াগকারী 

োতখল কতরদবন 

- উপমহাপতরেশ শক ও সাংতিি 

এলাকার পতরেশ শকগণ 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 

৭ তরদমতডদয়শন 

তোরতক/ 

পতরেশ শন 

চলমান প্রদর্াজে নয় - তবনামূূ্দল্য সহকারী মহাপতরেশ শক 

(শসইফটি), শ্রম পতরেশ শক 

(শসফটি)  এবাং শকইস 

হোদন্ডলার 

 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 

৮ দ্য শেনা 

প্রততদরািকদল্প 

দ্য শেনা 

কবতলত 

কারখানা/ 

প্রততষ্ঠান 

পতরেশ শন 

তাৎযতণক ও 

শযে তবদশদি 

চূড়ান্ত 

প্রততদবেন 

প্রস্তুততর সময় 

সাদপদয শসবা 

প্রোন করা হয় 

প্রদর্াজে নয় - তবনামূদল্য উপমহাপতরেশ শক, সাংতিি 

এলাকার সহকারী 

মহাপতরেশ শক ও শ্রম 

পতরেশ শকগণ 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 

৯ দ্য শেনায় 

আহত ও 

তনহত 

শ্রতমকদের 

শ্রম আইন 

অনুর্ায়ী 

যততপূরণ 

প্রোন 

৩০ কার্ শতেবস ১। আহত ও তনহত হওয়ার প্রমাণ 

(প্রদয়াজনীয় কাগজপে) 

হাসপাতাল, থানা, 

ইউতনয়ন/ওয়াড শ 

হদত প্রাপ্ত সনে 

তবনামূদল্য (উপমহাপতরেশ শক) 

মাতলকপয শথদক যততপূরণ 

আোদয় আইনানুগ 

সহদর্াগীতাকরণ  

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 

১০ শসইফটি 

কতমটি 

প্রদর্াজে নয় (ক) 

১) শসফটি কতমটি গঠদনর শমদমারান্ডাম। 

২) শসফটি কতমটি গঠদনর তাতরখ । 

৩) শসফটি কতমটির সেস্যদের নাম, 

পেতব। 

৪) শসফটি কতমটির কার্ শপতরতি । 

 

(খ) 

শসফটি কতমটির সিার কার্ শতববরণী ও 

শসফটি কতমটির সেস্যদের উপতহহততর  

তাতলকা। 

- তবনামূূ্দল্য সহকারী মহাপতরেশ শক 

(শসফটি) ও শ্রম পতরেশ শকগণ 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 

১১ তথ্য অতিকার 

আইদনর 

আওতায় তথ্য 

প্রোন 

প্রদয়াজন মত 

সময় প্রোন 

করা হয়। 

তথ্য কতমশদনর ওদয়বসাইদে 

(http://www.infocom.gov.bd)
সাংতিি সকল আদবেনপে পাওয়া র্াদব। 

 তবনামূূ্দল্য উপমহাপতরেশ শক এবাং 

সহকারী মহাপতরেশ শক 

উপমহাপতরেশ শক 

রুম নাং- ২০৩  

শজলা-র্দশার  

শফানঃ ০৪২১-৭১৮৮৬ 

ই-শমইলঃ 

dig.jessore@gmail.

com 
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২.২) োপ্ততরক শসবা 

 

ক্রঃ নাং শসবার নাম শসবা প্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপে/ 

আদবেন ফরম  প্রাতপ্তস্থ্ান 

শসবামূল্য এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা প্রোদন সদব শাচ্চ 

সময় 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অতজশত ছুটি এবাং 

শ্রাতন্ত তবদনােন ছুটি 

অনুদমােন 

১। সরকাতর পদের মাধ্যদম অবতহতকরণ। 

২। অতিেপ্তদরর ওদয়বসাইদের মাধ্যদম 

    অবতহতকরণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপেসহ 

র্থা সমদয় আদবেন। 

তবনামূদল্য ৭ কার্ শতেবস উপমহাপতরেশ শক 

২ শপনশন তনষ্পতত্ত ১। সরকাতর পদের মাধ্যদম অবতহতকরণ। 

২। অতিেপ্তদরর ওদয়বসাইদের মাধ্যদম 

    অবতহতকরণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপেসহ 

র্থা সমদয় আদবেন। ২য় 

ও ৩য় শশ্রতন 

তবনামূদল্য ৩০ কার্ শতেবস 

 

উপমহাপতরেশ শক 

 

 

২.৩) অিেন্তরীণ শসবা 

 

ক্রঃ নাং শসবার নাম শসবা প্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপে / 

আদবেন ফরম প্রাতপ্তস্থ্ান 

শসবামূল্য এবাং 

পতরদশাি 

পদ্ধতত 

শসবা প্রোদন সদব শাচ্চ 

সময় 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অতজশত ছুটি ও শ্রাতন্ত 

তবদনােন ছুটি 

অনুদমােন 

১। সরকাতর পদের মাধ্যদম 

   অবতহতকরণ। 

২। অতিেপ্তদরর ওদয়বসাইদের 

    মাধ্যদম অবতহতকরণ। 

১। মহাপতরেশ শক বরাবর 

   তনি শাতরত তনয়দম 

আদবেন 

২। ছুটি প্রাপ্যতার সনে 

৩। সব শদশি শিাগকৃত শ্রাতন্ত 

    তবদনােন ছুটি মঞ্জুরীর 

কতপ। 

তবনামূদল্য ৭ কার্ শতেবস উপমহাপতরেশ শক 

২ শপনশন তনষ্পতত্ত ১। সরকাতর পদের মাধ্যদম 

   অবতহতকরণ। 

২। অতিেপ্তদরর ওদয়বসাইদের 

    মাধ্যদম অবতহতকরণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপেসহ 

র্থাসমদয় আদবেন। 

২য় ও ৩য় শশ্রতন 

তবনামূদল্য ৩০ কার্ শতেবস 

 

উপমহাপতরেশ শক 

৩ তজতপএফ সুতবিা ১। সরকাতর পদের মাধ্যদম 

   অবতহতকরণ। 

২। অতিেপ্তদরর ওদয়বসাইদের মাধ্যদম 

অবতহতকরণ। 

তনি শাতরত পদ্ধততদত তলতখত 

আদবেন 

 

তবনামূদল্য ৩০ কার্ শতেবস 

 

যুগ্মমহাপতরেশ শক (প্রঃ) 

এবাং সাংতিি 

উপমহাপতরেশ শক 

৪ অিেন্তরীন প্রতশযদণ 

মদনানয়ন 

১। সরকাতর পদের মাধ্যদম 

   অবতহতকরণ। 

২।ওদয়বসাইদের মাধ্যদম 

   অবতহতকরণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপেসহ 

র্থাসমদয় আদবেন। 

প্রদর্াজে নয় ৫ কার্ শতেবস উপমহাপতরেশ শক 

৫ মার্তত্বকল্যাণ সুতবিা ১। সরকাতর পদের মাধ্যদম 

   অবতহতকরণ। 

২। অতিেপ্তদরর ওদয়বসাইদের 

   মাধ্যদম অবতহতকরণ। 

তনি শাতরত পদ্ধততদত তলতখত 

আদবেন 

 

সরকাতর 

আইনানুসাদর 

০৭ কার্ শতেবস উপমহাপতরেশ শক 

(সরকাতর আইনানুসাদর) 

৬ কতিউোর  

সরঞ্জামাতে, 

র্ানবাহন, 

আসবাবপে 

এবাংদস্টশনাতর 

সরবরাহ  

১। সরকাতর পদের মাধ্যদম 

   অবতহতকরণ। 

২। অতিেপ্তদরর ওদয়বসাইদের 

   মাধ্যদম অবতহতকরণ। 

তনি শাতরত পদ্ধততদত তলতখত 

আদবেন 

 

তবনামূদল্য ৭ কার্ শতেবস উপমহাপতরেশ শক 

 



 
 

আপনার কাদে আমাদের প্রতোশাঃ 

 

ক্রঃ নাং প্রততশ্রুত/কাতিত শসবা প্রাতপ্তর লদযে করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ শ আদবেনপে জমা প্রোন  

২ র্থার্থ প্রতক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় তফস পতরদশাি করা 

৩ সাযাদতর জন্য তনি শাতরত সমদয়র পূদব শই উপতস্থ্ত থাকা 

৪ আদবেদনর িারাক্রম অনুসাদর শসবা গ্রহণ 

৫ সাতব শক সহদর্াতগতা 

 

 

 

অতিদর্াগ প্রততকার ব্যবস্থ্াপনা (GRS): 

 

র্থাসমদয় শসবা না পাওয়া শগদল তনদনাি পদ্ধততদত আদবেন করদত হদব। 

 

ক্রঃ নাং কখন শর্াগাদর্াগ করদবন কার সদে শর্াগাদর্াগ করদবন শর্াগাদর্াদগর ঠিকানা তনষ্পতত্তর 

সময়সীমা 

১ োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা সমািান 

তেদত না পারদল 

অতিদর্াগ তনষ্পতত্ত কম শকতশা (অতনক) নাম: রাজু আহদমে 

পেতব: সহকারী মহাপতরেশ শক (সািারণ) 

শফান: ০১৮২৮৩০৭৬৯ 

ইদমইল: ahmedraju.dife@gmail.com 

৩ মাস 

২ অতিদর্াগ তনষ্পতত্ত কম শকতশা 

তনতে শি সমদয় সমািান তেদত না 

পারদল 

আতপল কম শকতশা পেতব: উপমহাপতরেশ শক  

শফান: ০২-৯৫৬৬৭১১ 

ই-শমইল: dig.jessore@gmail.com 

১ মাস 

 


