
 

সিটিজেন্স চার্ টার 

১. সিশন ও সিশন 

সিশন: সনরাপদ কি টস্থল, শশািন কি টপসরজেশ ও শ্রসিকজদর েন্য উন্নত েীেনিান।  

সিশন:  

োাংলাজদশ শ্রি আইন-২০০৬ ও োাংলাজদশ শ্রি সেসিিালা-২০১৫ অনুযায়ী শ্রসিকজদর েন্য উন্নত কি টপসরজেশ সৃসি ও 

ঝুঁসকপূর্ ট কাজে সনজয়াসেত সশশুশ্রি সনরিজনর পদজেপ: 

কি টজেজে িকল শ্রসিকজদর স্বাস্থয ও শিইফটির ব্যেস্থা সনসিতকরর্ 

সনম্নতি িজুরীর োস্তোয়ন 

২. প্রসতশ্রুত শিোিমূহ: 

২.১) নাগসরক শিো 

ক্রঃ 

নাং 

শিোর নাি শিো প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় 

কাগেপে/আজেদন ফরি 

প্রাসিস্থান 

শিোমূল্য 

এোং 

পসরজশাি 

পদ্ধসত 

শিো 

প্রদাজন 

িজে টাচ্চ 

িিয় 

দাসয়ত্ব

প্রাি 

কি টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কারখানা শল-

আউর্ প্ল্যান 

িম্প্রিারর্/িাং

শশািজনর শল-

আউর্ প্ল্যান 

অনুজিাদন 

(ক) কারখানা কর্তটপে  এজিাসনয়া ো ব্লু 

সপ্রজে দুই প্রস্থ নকশা ও িাংসিি 

কােগপেিহ সনি টাসরত ফরজি (ফরি-

৭৬) উপিহাপসরদশ টজকর কায টালজয় 

আজেদনপে দাসখল করজেন। 

উপিহাপসরদশ টক কর্তটক দাসয়ত্বপ্রাি 

পসরদশ টক কারখানাটি িজরেসিজন 

পসরদশ টনপূে টক প্রসতজেদন দাসখল 

করজেন। উপিহাপসরদশ টক নকশা 

অনুজিাদজনর সেষজয় সিদ্ধান্ত সনজেন।  

(খ) http://lima.dife.gov.bd/- 

এর িাধ্যজি অনলাইজন আজেদন করা 

যাজে।  

১। শেড লাইজিজন্সর কসপ 

(প্রজযােয শেজে)।  

২। িাড়ার চুসি/হাল 

খসতয়াজনর কসপ (প্রজযােয 

শেজে)। 

৩। োতীয় পসরচয়পজের 

(িাসলক/এিসড/সিইও/ব্যেস্থা

পক) কসপ।  

৪। িজয়ল শর্স্ট সরজপার্ ট 

(প্রজযােয শেজে)। 

৫। স্বীকৃত 

প্রজকৌশলী/প্রজকৌশলী িাংস্থা 

কর্তটক প্রর্ীত স্ট্রাকচারাল 

সডোইন/ড্রইাং (প্রজযােয 

শেজে)। 

৬। স্বীকৃত 

প্রজকাশলী/প্রজকৌশল িাংস্থার 

সেনামূজল্য ৪৫ 

কায টসদেি 

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

ঞ্জ।  

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


শলাড সেয়াসরাং কযাপাসিটি 

িনদ (প্রজযােয শেজে)। 

৭। স্বীকৃত প্রজকাশলী/প্রজকাশল 

িাংস্থা কর্তটক িেন সনি টাজর্র 

িনদ (প্রজযােয শেজে)। 

৮। স্থানীয় কর্তটপে কর্তটক 

অনুজিাসদত িেজনর নকশা।  

২ কারখানা/প্রসতষ্ঠা

শনর 

শরসেসস্ট্রকরর্ ও 

লাইজিন্স প্রদান 

ও নোয়ন 

(ক) কারখানা/প্রসতষ্ঠান কর্তটপে 

সনি টাসরত ফরি (ফরি-৭৭) পূরর্ ও 

িাংসিি কাগেপেিহ 

উপিহাপসরদশ টজকর কায টালজয় 

আজেদনপে দাসখল করজেন। 

উপিহাপসরদশ টক কর্তটক দাসয়ত্বপ্রাি 

পসরদশ টক কারখানাটি িজরেসিজন 

পসরদশ টনপূে টক প্রসতজেদন দাসখল 

করজেন। প্রসতজেদন ও অন্যান্য কাগে 

পজের আজলাজক উপিহাপসরদশ টক 

কারখানা/প্রসতষ্ঠাজনর শরসেসস্ট্রকরর্ ও 

লাইজিন্স প্রদান, লাইজিন্স নোয়ন এোং 

িাংজশািজন প্রজয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহর্ 

করজেন।  

(খ) http://lima.dife.gov.bd/- 

এর িাধ্যজি অনলাইজন আজেদন করা 

যাজে।  

১। শেড লাইজিজন্সর কসপ 

(প্রজযােয শেজে)।  

২। িাড়ার চুসি/হাল 

খসতয়াজনর কসপ (প্রজযােয 

শেজে)। 

৩। োতীয় পসরচয়পজের 

(িাসলক/এিসড/সিইও/ব্যেস্থা

পক) কসপ।  

৪। সেদুযজতর সডিান্ড শনার্ 

(প্রজযােয শেজে)। 

৫। শিজিাজরন্ডাি অফ 

আটি টজকল/অাংশীদারী চুসি 

কসপ (প্রজযােয শেজে)। 

৬। কারখানার শল-আউর্ প্ল্যান 

অনুজিাদজনর কসপ (প্রজযােয 

শেজে)। 

৭। প্রসতষ্ঠান সহিাজে ব্যেহৃত 

িেজনর স্থানীয় কর্তটপে 

কর্তটক অনুজিাসদত নকশার 

কসপ ও অনুজিাদনপে 

(প্রজযােয শেজে)। 

৮। শেোসর চালান প্রদাজনর 

মূল কসপ।  

৯। মূল লাইজিন্স (প্রজযােয 

শেজে)। 

১০।কারখানা/প্রসতষ্ঠাজনর 

শ্রসিক/কি টচারীর তাসলকা 

(প্রজযােয শেজে)। 

১১। ফায়ার লাইজিন্স।  

 

 

লাইজিন্স 

সফ/লাই

শিন্স 

নোয়ন 

সফ 

(তফসিল-

৭ এ 

েসর্ টত 

পসরসশি-

খ) 

কারখানা/

প্রসতষ্ঠান 

কর্তটপে 

লাইজিন্স 

সফ/লাই

শিন্স 

নোয়ন 

সফ চালান 

শকাজড 

(১-

৩১৪৩-

০০০০-

১৮৫৪) 

েিা 

প্রদান 

করজেন।  

 উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

ঞ্জ।  

৫ সলসখত 

অসিজযাগ 

সনষ্পসি 

(ক) চাকুসরর শতটােলী, িার্তত্বকল্যার্ , 

িজুসর, আইন ও সেসি  শিাতাজেক 

অন্যান্য অসিজযাগ িহাপসরদশ টক/িাংসিি 

উপিহাপসরদশ টক/পসরদশ টক েরাের 

 আজেদনপে সেনামূজল্য ৩০ 

কায টসদেি 

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

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


দাসখল করজেন।  

(খ)  http://lima.dife.gov.bd/-  

এর িাধ্যজি অনলাইজন অসিজযাগ দাসখল 

করা যাজে।  

(গ) িাংসিি শেলা কায টালজয়র 

উপিহাপসরদশ টক অসিজযাগ আিজল 

সনজয় তদন্ত ও প্রজয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহর্ 

করজেন।  

ঞ্জ।  

৯ দুর্ টর্না 

প্রসতজরাি কজে 

দুর্ টর্না কেসলত 

কারখানা/প্রসতষ্ঠা

ন পসরদশ টন 

(ক) কারখানা/প্রসতষ্ঠাজন দুর্ টর্না র্র্জল 

কারখানা কর্তটপে পরেতী ০২ (দুই) 

সদজনর িজধ্য িাংর্টিত দুর্ টর্নার সেষজয় 

োাংলাজদশ শ্রি সেসিিালা, ২০১৫ এর 

ফরি-২৭, ২৭ (খ) অনুযায়ী শনাটিশ 

প্রদাজনর িাধ্যজি িাংসিি দিরজক 

অেসহত করজেন।  

(খ) কারখানা পসরদশ টকগর্ প্রাি শনাটিশ 

িারফত অথো অন্য শকান িাধ্যজি 

দুর্ টর্না িম্পজকট অেসহত হজল 

তাৎেসর্কিাজে দুর্ টর্না কেসলত 

কারখানা/প্রসতষ্ঠান িজরেসিজন তদন্ত 

করজেন। তদন্তকাজল পসরদশ টকগর্ 

দুর্ টর্নার কারর্ অনুিন্ধান, দায়ী 

সচসিতকরর্ এোং িসেষ্যজত দুর্ টর্না 

প্রসতজরাজি করর্ীয় সনি টারর্ এোং 

প্রজয়ােজন আইনানুগ ব্যেস্থা গ্রহর্ 

করজেন।  

(ক) োাংলাজদশ শ্রিসেসিিালা, 

২০১৫ এর ফরি ২৭, ২৭ (খ) 

।  

(খ) প্রজযােয নয়।  

সেনামূজল্য তাৎেসন

ক ও 

শেে 

সেজশজষ 

চুড়ান্ত 

প্রসতজেদন 

প্রস্তুসতর 

িিয় 

িাজপজে 

শিো 

প্রদান 

করা হয়।  

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

ঞ্জ।  

১০ দুর্ টর্নায় আহত 

ও সনহত 

শ্রসিকজদর শ্রি 

আইন অনুযায়ী 

েসতপূরর্ 

প্রদাজন আইনগত 

ব্যেস্থা গ্রহর্।  

(ক) দুর্ টর্না কেসলত কারখানা/প্রসতষ্ঠান 

িজরেসিন তদন্তকাজল পসরদশ টকগর্ 

আহত ও সনহত শ্রসিকজদর সেস্তাসরত 

তথ্য, শ্রি আইজনর লসিত িারািমূজহর 

তথ্য িাংগ্রহ কজরন। পরেতীজত শ্রি 

আইন অনুযায়ী আহত ও সনহত 

শ্রিসকজদর েসতপূরর্ প্রাসি সনসিত করা 

হয় এোং শ্রি আইজনর লসিত িারার 

সেষজয় আইনানুগ ব্যেস্থা গ্রহর্ করা হয়।  

(খ) দুর্ টর্নার তথ্য ও েসতপূরর্ প্রদান 

সেষয়ক ষান্মাসিক প্রসতজেদন ফরি 

নাং২৮ অনুযায়ী কারখানা কর্তটপকে 

প্রদান করজেন।  

(ক) প্রজযােয নয়।  

(খ) োাংলাজদশ শ্রিসেসিিালা, 

২০১৫ এর ফরি ২৮ 

সেনামূজল্য ৩০ 

কায টসদেি 

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

ঞ্জ।  

১১ শ্রসিজকর 

(সকজশার ও 

প্রািেয়স্ক) 

কারখানা/প্রসতষ্ঠান কর্তটপে কাে শুরুর 

৩০ কায টসদেি পূজে ট োাংলাজদশ শ্রি 

আইন, ২০০৬ এোং শ্রিসেসিিালা, ২০১৫ 

সকজশার শ্রসিজকর কাজের 

িিজয়র শনাটিশ োাংলাজদশ 

শ্রসিসেসিিালা, ২০১৫ এর 

সেনামূজল্য আজেদন 

প্রাসির 

২০ 

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

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


কাজের িিজয়র 

শনাটিশ 

অনুজিাদন 

শিাতাজেক যথাযথ ফরজি শ্রসিজকর 

(সকজশার ও প্রািেয়স্ক) কাজের িিজয়র 

শনাটিশ অনুজিাদজনর েন্য 

উপিহাপসরদশ টজকর কায টালজয় দাসখল 

করজেন। উপিহাপসরদশ টক িাংসিি 

এলাকার পসরদশ টক কর্তটক অনুজিাদজনর 

প্রজয়ােনীয় ব্যেস্থা গ্রহর্ করজেন।  

ফরি ১৬ এোং প্রাি েয়স্ক 

শ্রসিজকর োাংলাজদশ 

শ্রিসেসিিলা, ২০১৫ এর ফরি 

৩৭, ৩৭(ক) এোং ৩৭(খ) 

শিাতাজেক।  

কায টসদেি সিরােগ

ঞ্জ।  

১২ তথ্য অসিকার 

আইজনর 

আওতায় তথ্য 

প্রদান  

শিো প্রতযাসশ প্রিান কায টালজয়/িাংসিি 

শেলা কায টালজয় তথ্য প্রাসির েন্য 

সনি টাসরত ফরজি আজেদন করজেন।  

তথ্য কসিশজনর ওজয়েিাইজর্ 

(http://www.infocom.

gov.bd) িাংসিি িকল 

আজেদনপে পাওয়া যাজে।  

সনি টাসরত 

সফ প্রদান 

িাজপজে 

৩০ 

কায টসদেি 

 

 

২.২) দািসরক শিো 

ক্রঃ 

নাং 

শিোর নাি শিো প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় 

কাগেপে/আজেদন ফরি 

প্রাসিস্থান 

শিোমূল্য 

এোং 

পসরজশাি 

পদ্ধসত 

শিো 

প্রদাজন 

িজে টাচ্চ 

িিয় 

দাসয়ত্ব

প্রাি 

কি টক

তটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অসেটত ছুটি এোং 

শ্রাসন্ত সেজনাদন 

ছুটি অনুজিাদন 

১। িরকাসর পজের িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

২। অসিদিজরর ওজয়েিাইজর্র িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

প্রজয়ােনীয় কাগেপেিহ 

যথা িিজয় আজেদন।  

সেনামূজল্য  ৭ 

কাযসদেি          

উপি

হাপসর

দশ টক, 

সিরা

েগঞ্জ

।  

৩ শপনশন সনষ্পসি ১। িরকাসর পজের িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

২। অসিদিজরর ওজয়েিাইজর্র িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

প্রজয়ােনীয় কাগেিহ যথা 

িিজয় আজেদন।  

সেনামূজল্য ৩০ 

কায টসদেি 

উপি

হাপসর

দশ টক, 

সিরা

েগঞ্জ

।  

৪ োজের্ েরাদ্দ ও 

শেতন িাতা 

িাংক্রান্ত  

ibs++ সিজস্টজির িাধ্যজি শেলা 

কায টালয় িমূজহ োজের্ েরাদ্দ এোং 

শেতন িাতা িাংক্রান্ত শিো প্রদান করা 

হয়।  

ibas.finance.go

v.bd এোং দিজরর 

প্রিান কায টালয়।  

সেনামূজল্য প্রজয়ােন 

অনুিাজর 

উপি

হাপসর

দশ টক, 

সিরা

েগঞ্জ

।  

 

 

 

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


২.৩ অিযন্তরীর্ শিো 

ক্রঃ 

নাং 

শিোর নাি শিো প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় 

কাগেপে/আজেদন 

ফরি প্রাসিস্থান 

শিোমূল্য 

এোং 

পসরজশাি 

পদ্ধসত 

শিো 

প্রদাজন 

িজে টাচ্চ 

িিয় 

দাসয়ত্ব

প্রাি 

কি টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অসেটত ছুটি ও 

শ্রাসন্ত সেজনাদন 

ছুটি অনুজিাদন 

১। িরকাসর পজের িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

২। অসিদিজরর ওজয়েিাইজর্র িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

১। িহাপসরদশ টক েরাের 

সনি টাসরত সনয়জি 

আজেদন 

২। ছুটি প্রাপ্যতার িনদ 

৩। িে টজশষ শিাগকৃত 

শ্রাসন্ত সেজনাদন ছুটি 

িঞ্জুরীর কসপ। 

 

সেনামূজল্য ৭ 

কাযসদেি          

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

ঞ্জ।  

২ শপনশন সনষ্পসি ১। িরকাসর পজের িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

২। অসিদিজরর ওজয়েিাইজর্র িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

প্রজয়ােনীয় কাগেিহ 

যথা িিজয় আজেদন।  

সেনামূজল্য ৩০ 

কায টসদেি 

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

ঞ্জ।  

৩  

সেসপএফ সুসেিা 

 

১। িরকাসর পজের িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

২। অসিদিজরর ওজয়েিাইজর্র িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

সনি টাসরত পদ্ধসতজত 

সলসখত আজেদন 

সেনামূজল্য ৩০ 

কায টসদেি 

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

ঞ্জ।  

৪ প্রসশেজর্ 

িজনানয়ন 

১। িরকাসর পজের িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

২। অসিদিজরর ওজয়েিাইজর্র িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপেিহ যথািিজয় 

আজেদন। 

প্রজযােয নয় প্রজয়ােন 

অনুিাজর 

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

ঞ্জ।  

৫ িার্তত্বকল্যার্ 

সুসেিা 

১। িরকাসর পজের িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

২। অসিদিজরর ওজয়েিাইজর্র িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

সনি টাসরত পদ্ধসতজত 

সলসখত আজেদন 

প্রজযােয নয় ১০ 

কায টসদেি 

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

ঞ্জ।  

৬ কসম্পউর্ার  ির

ঞ্জািাসদ, 

যানোহন, 

আিোেপে 

এোং শস্টশনাসর 

িরেরাহ 

১। িরকাসর পজের িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

২। অসিদিজরর ওজয়েিাইজর্র িাধ্যজি 

অেসহতকরর্।  

সনি টাসরত পদ্ধসতজত 

সলসখত আজেদন 

সেনামূজল্য ৭ 

কাযসদেি          

উপিহা

পসরদশ ট

ক, 

সিরােগ

ঞ্জ।  



 

 

 

 

 

আপনার কাজে আিাজদর প্রতযাশা: 

  

ক্রসিক নাং প্রসতশ্রুত/কাসিত শিো প্রাসির লজেয করর্ীয় 

১ স্বয়াংিম্পূর্ ট আজেদনপে েিা প্রদান 

২ যথাযথ প্রসক্রয়ায় প্রজয়ােনীয় সফ পসরজশাি করা 

৩ িাোজতর েন্য সনি টাসরত িিজয়র পূজে টই উপসস্থত থাকা 

৪ আজেদজনর িারাক্রি অনুিাজর শিো গ্রহর্ 

৫ িাসে টক িহজযাসগতা 

 

৪.অসিজযাগ প্রসতকার ব্যেস্থাপনা (GRS): 

  

যথািিজয় শিো না পাওয়া শগজল সনজম্নাি পদ্ধসতজত আজেদন করজত হজে। 

  

ক্রসিক 

নাং 

কখন শযাগাজযাগ 

করজেন কার িজে শযাগাজযাগ করজেন শযাগাজযাজগর ঠিকানা 

সনষ্পসির 

িিয়িীিা 

১ 

দির কর্তটক প্রজদয় 

শিোয় িাংক্ষুব্ধ হজল।  

অসিজযাগ সনষ্পসি কি টকতটা 

(অসনক) 

যুগ্মিহাপসরদশ টক (িািারর্) 

পদসে: অসতসরি িহাপসরদশ টক 

শফান: ০২-৮৩৯১৫৪৪ 

ইজিইল: jig.general@dife.gov.bd 

ওজয়ে: http://www.dife.gov.bd 

৩ িাি 

২ 

অসিজযাগ 

সনষ্পসিকারী  

কি টকতটা (অসনক) 

সনসদ টি িিজয় িিািান 

সদজত না পারজল 

আসপল কি টকতটা  িহাপসরদশ টক (অসতসরি িসচে) 

শফান: ০২-৮৩৯১৩৪৮ 

ই-শিইল: ig@.dife.gov.bd 

ওজয়ে: http://www.dife.gov.bd 

১ িাি 

৩ 

আসপল কি টকতটা 

সনসদ টি িিজয় িিািান 

সদজত না পারজল 

িসিপসরষদ সেিাজগর 

অসিজযাগ ব্যেস্থাপনা শিল 

  

৩ িাি 
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