
সেবার তালিকা 

লবস্তালরত 

প্রলতশ্রুত সেবােমূহ: 

  

ক্র: নং প্রদত্ত সেবা সেবা প্রদান পদ্ধলত ও 

লববরণ 

প্রয়য়াজনীয় কাগজ পত্র সেবামূল্য এবং 

পলরয় াধ 

পদ্ধলত 

সেবাদান

স র 

েময়েীম

 া 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকতমা 

যথােময়য় সেবা না পাওয়া সগয়ি 

যার লনকট আয়বদন করয়ত হয়ব 

১. কারখানা সি-আউট 

প্ল্যান অনুয়মাদন ও 

েম্প্রোরয়ণর 

অনুয়মাদন 

কারখানা কর্তমপক্ষ 

এয়মালনয়া বা ব্লু লপ্রয়ে 

দুই কলপ নক া ও 

েংলিষ্ট কাগজপত্রেহ 

লনধ মালরত ফরয়ম 

(ফরম-৭৬) 

উপমহাপলরদ মক 

কায মািয়য় আয়বদন 

পত্র দালখি করয়বন। 

উপমহাপলরদ মক 

কর্তমক দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

পলরদ মক কারখানাটি 

েয়রজলময়ন পলরদ মন 

পূব মক প্রলতয়বদন 

দালখি করয়বন। 

দালখিকৃত 

প্রলতয়বদয়নর 

আয়িায়ক 

উপমহাপলরদ মকগণ 

নক া অনুয়মাদন 

করয়বন। 

১। সেড িাইয়েয়ের 

কলপ (প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র) 

২। ভাড়ার চুলি/জলমর 

খালরয়জর কলপ 

(প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র)। 

৩। জাতীয় পলরচয়পয়ত্র

র 

(মালিক/এমলড/লেইও/

ব্যবস্থাপক) কলপ। 

৪। েয়য়ি সটস্ট লরয়পাট ম 

(প্রয়যাজযয়ক্ষয়ত্র) 

৫।স্বীকৃত প্রয়কৌ িী/ 

প্রয়কৌ িী েংস্থা কর্তমক 

প্রণীত স্ট্রাকচারাি 

লডজাইন/ড্রইং (প্রয়যাজয 

সক্ষয়ত্র)। 

৬।স্বীকৃত 

প্রয়কৌ িী/প্রয়কৌ ি 

েংস্থার সিাড লবয়ালরং 

কযাপালেটি েনদ 

(প্রয়যাজয  সক্ষয়ত্র)। 

৭।স্বীকৃত 

প্রয়কৌ িী/প্রয়কৌ ি 

েংস্থা কর্তমক ভবন 

লনম মায়ণর 

েনদ  (প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র) 

। 

৮।স্থানীয় কর্তমপক্ষ 

কর্তমক অনুয়মালদত 

ভবয়ন নক া। 

লবনামূয়ল্য ৪৫ লদন উপমহাপলরদ ম

ক, 

উপমহাপলরদ ম

সকর কায মািয় 

মহাপলরদ মক, কিকারখানা ও 

প্রলতষ্ঠান পলরদ মন অলধদপ্তর, 

শ্রম ভবন, ১৯৬,  হীদ সেয়দ 

নজরুি ইেিাম েরলণ, 

লবজয়নগর, ঢাকা ১০০০. 

সফান নম্বর: +৮৮-০২- 
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২। কারখানা/প্রলতষ্ঠায়নর 

সরলজয়স্ট্র ন ও 

িাইয়েে প্রদান, 

নবায়ন এবং 

েংয় াধন 

কারখানা/প্রলতষ্ঠান 

কর্তমপক্ষ লনধ মালরত 

ফরম (ফরম-৭৭) 

পূরণ ও েংলিষ্ট 

কাগজপত্রেহ 

উপমহাপলরদ মক 

কায মািয়য় আয়বদন 

পত্র দালখি করয়বন। 

উপমহাপলরদ মক 

কর্তমক দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

১। সেড িাইয়েয়ের 

কলপ (প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র) 

২। ভাড়ার চুলি/জলমর 

খালরয়জর কলপ 

(প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র) 

৩। জাতীয় পলরচয়পয়ত্র

র 

(মালিক/এমলড/লেইও/

ব্যবস্থাপক) কলপ। 

েরকার 

লনধ মালরত 

িাইয়েে 

লফ/িাইয়েে 

নবায়ন লফ 

(২.২ ক্রলময়ক 

লবস্তালরত 

বলণ মত) 

কারখানা/প্রলত

ষ্ঠান কর্তমপক্ষ 

৪৫ লদন মহাপলরদ মক 

বা েংলিষ্ট 

উপমহাপলরদ ম

ক, 

উপমহাপলরদ ম

সকর কায মািয় 

মহাপলরদ মক, কিকারখানা ও 

প্রলতষ্ঠান পলরদ মন অলধদপ্তর, 

শ্রম ভবন, ১৯৬,  হীদ সেয়দ 

নজরুি ইেিাম েরলণ, 

লবজয়নগর, ঢাকা ১০০০. 

সফান নম্বর: +৮৮-০২- 

৮৩৯১৩৪৮ 
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পলরদ মক কারখানটি 

েয়রজলময়ন পলরদ মন 

পূব মক প্রলতয়বদন 

দালখি করয়বন। 

দালখিকৃত 

প্রলতয়বদয়নর 

আয়িায়ক 

উপমহাপলরদ মকগণ 

কারখানা/প্রলতষ্ঠায়নর 

সরলজয়স্ট্র ন ও 

িাইয়েে 

প্রদান,  িাইয়েে 

নবায়ন এবং 

েংয় াধন করয়বন। 

৪। লবদুযয়তর 

লডমাে  সনাট (প্রয়যাজয 

সক্ষয়ত্র) । 

৫। সময়মায়রন্ডাম অফ 

আটি ময়কি/অংল দারী 

চুলি কলপ (প্রয়যাজয 

সক্ষয়ত্র)। 

৬। কারখানা সি-আউট 

প্ল্যান অনুয়মাদয়নর 

কলপ (প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র)। 

৭। প্রলতষ্ঠান লহোয়ব 

ব্যবহৃত ভবয়নর স্থানীয় 

কর্তমপক্ষ কর্তমক 

অনুয়মালদত নক ার 

কলপ ও অনুয়মাদনপত্র 

(প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র)। 

৮। সেজালর চািান 

প্রদায়নর মূি কলপ। 

৯। মূি 

িাইয়েে  (প্রয়যাজয 

সক্ষয়ত্র)। 

১০। কারখানা/ 

প্রলতষ্ঠায়নর 

শ্রলমক/কম মচারীর 

তালিকা (প্রয়যাজয 

সক্ষয়ত্র)। 

িাইয়েে 

লফ/িাইয়েে 

নবায়ন লফ 

চািান সকায়ড 

(১-৩১৪৩-

০০০০-১৮৫৪) 

জমা প্রদান 

করয়বন। 

 

৩। ঠিকাদার েংস্থার 

(Outsourcing

) 

সরলজয়ে ন এবং 

িাইয়েে প্রদান, 

নবায়ন এবং 

েংয় াধন 

ঠিকাদার েংস্থা 

লনধ মালরত ফরম 

(ফরম-৭৭) পূরণ ও 

েংলিষ্ট কাগজপত্রেহ 

মহাপলরদ মক বরাবর 

আয়বদনপত্র দালখি 

করয়বন। 

২। মহাপলরদ মক 

কর্তমক দা 

লয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

আয়বদনপয়ত্রর 

তথ্যবিীর েঠিকতা 

যাচাই করয়বন এবং 

প্রলতষ্ঠানটি 

েয়রজলময়ন পলরদ মন 

কয়র প্রলতয়বদন 

দালখি করয়বন। 

দালখিকৃত 

প্রয়তয়বদয়নর 

আয়িায়ক 

মহাপলরদ মক 

িাইয়েয়ে আয়বদন 

মঞ্জুর করয়বন। 

মঞ্জুয়রর তালরখ সথয়ক 

১। আয়বদনকারীর 

পােয়পাট ম োইয়জর ০৫ 

(পাঁচ) কলপ ছলব। 

২। আবয়দনকারীর 

নাগলরকত্ব েনদ। 

৩। জাতীয় 

পলরচয়পয়ত্রর 

ফয়টাকলপ। 

৪। সেড িাইয়েয়ের 

কলপ। 

৫। TIN েনদ। 

৬। মূল্য েংয়যাজন কর 

(VAT) সরলজয়ে ন 

োটি মলফয়কয়টর 

েতযালয়ত কলপ। 

৭। আলথ মক স্বচ্ছিতার 

প্রমাণস্বরূপ ব্যাংয়কর 

েনদপত্র। 

৮। সকাম্পালনর েংঘ 

অং ীদারী কারবার, 

েংঘ ও েলমলত হয়ি 

অং ীদালর দলিি বা 

সময়মায়রন্ডাম অফ 

এয়োলেয়য় ন। 

েরকার 

লনধ মালরত 

িাইয়েে লফ/ 

িাইয়েে 

নবায়ন লফ 

(২.২ ক্রলময়ক 

লবস্তালরত 

বলণ মত) 

৯০ লদন যুগ্ম 

মহাপলরদ মক 

(োধারণ), 

প্রধান কায মািয় 

মহাপলরদ মক, কিকারখানা ও 

প্রলতষ্ঠান পলরদ মন অলধদপ্তর, 

শ্রম ভবন, ১৯৬,  হীদ সেয়দ 

নজরুি ইেিাম েরলণ, 

লবজয়নগর, ঢাকা ১০০০. 

সফান নম্বর: +৮৮-০২- 
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১০ (দ ) কম মলদবয়ের 

ময়ে ঠিকাদার েংস্থা 

লনধ মালরত িাইয়েে লফ 

চািান সকায়ড (১-

৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) 

জমা প্রদান করয়বন। 

৩। আয়বদন মঞ্জুর 

করা হয়ি উি 

মঞ্জুয়রর তালরখ সথয়ক 

১০ (দ ) কম মলদবয়ের 

ময়ে লনধ মালরত 

পলরমাণ িাইয়েে লফ 

জমা প্রদান করয়ত 

হয়ব। 

৪। ফরম ৭৮ অনুযায়ী 

মহাপলরদ মক 

িাইয়েে প্রদান 

করয়বন। 

৫। ঠিকাদার েংস্থা 

িাইয়েে নবায়য়নর 

জন্য লবলধ ৩৫৫ 

(৩) এর লবধান 

অনুযায়ী মহাপলরদ মক 

বরাবর আয়বদন 

করয়ত হয়ব। 

৯। মহাপলরদ ময়কর 

অনুকূয়ি জামানত 

লহয়েয়ব তফলেি 

লনধ মালরত পলরমাণ অথ ম 

েরকার কর্তমক 

অনুয়মালদত ব্যাংক 

লহোয়ব জমাকরণ। 

১১। ঠিকানােহ অবস্থান 

ও অলফে ব্যবস্থাপনার 

লববরণ। 

১২। সযাগায়যায়গর 

আধুলনক যন্ত্রপালত 

ইতযালদর তালিকা ও এ 

েংক্রান্ত প্রয়য়াজনীয় 

েনদপত্র। 

১৩। লনজস্ব প্রল ক্ষণ 

সুলবধার ব্যবস্থা বা অন্য 

সকান অনুয়মালদত 

প্রল ক্ষণ েংস্থার োয়থ 

চুলিপত্র (যলদ থায়ক)। 

১৪। কমী লনয়য়াগ 

লবলধমািা। 

১৫। ভাড়ার 

চুলি/জলমর খালরয়জর 

কলপ (প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র)। 

১৬।লবদুযয়তর লডমাে 

সনাট (প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র)। 

১৭। প্রলতষ্ঠান লহোয়ব 

ব্যবহৃত ভবয়নর স্থানীয় 

কর্তমপক্ষ কর্তমক 

অনুয়মালদত নক ার 

কলপ ও অনুয়মাদনপত্র 

(প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র)। 

১৮। মূি িাইয়েে 

(প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র)। 

১৯।কারখানা/ 

প্রলতষ্ঠায়নর 

শ্রলমক/কম মচারীর 

তালিকা (প্রয়যাজয 

সক্ষয়ত্র)। 

৪। আয়পাষ ও মীমাংোর 

মােয়ম মজুরীেহ 

অন্যান্য পাওনালদ 

পলরয় াধ। 

অলভয়যাগকারী 

মহাপলরদ মক/ 

উপমহাপলরদ মক 

কায মািয়য় আয়বদন 

পত্র দালখি করয়বন। 

  লবনামূয়ল্য অলভয়যাগ 

আয়বদন 

প্রালপ্তর 

েয়ব মাচ্চ 

১০ 

লদয়নর 

ময়ে 

কায মক্রম 

গ্রহণ। 

মহাপলরদ মক 

বা   েংলিষ্ট 

উপমহাপলরদ ম

ক, 

উপমহাপলরদ ম

সকর কায মািয় 

মহাপলরদ মক, কিকারখানা ও 

প্রলতষ্ঠান পলরদ মন অলধদপ্তর, 

শ্রম ভবন, ১৯৬,  হীদ সেয়দ 

নজরুি ইেিাম েরলণ, 

লবজয়নগর, ঢাকা ১০০০. 

সফান নম্বর: +৮৮-০২- 
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৫। সটাি লি সহল্প িাইন 

োলভ ময়ের মােয়ম 

প্রাপ্ত অলভয়যাগ 

লনষ্পলত্ত। 

শ্রলমক/েংলিষ্ট সকউ 

০৮০০-৪৪৫৫০০ 

নাম্বায়র কি কয়র 

অলভয়যাগ দায়য়র 

করয়বন। দায়য়রকৃত 

অলভয়যাগটি েংলিষ্ট 

সজিা কায মািয়য় তদন্ত 

ও প্রয়য়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হয়। 

  লবনামূয়ল্য ৩০ লদন মহাপলরদ মক 

বা   েংলিষ্ট 

উপমহাপলরদ ম

ক, 

উপমহাপলরদ ম

সকর কায মািয় 

মহাপলরদ মক, কিকারখানা ও 

প্রলতষ্ঠান পলরদ মন অলধদপ্তর, 

শ্রম ভবন, ১৯৬,  হীদ সেয়দ 

নজরুি ইেিাম েরলণ, 

লবজয়নগর, ঢাকা ১০০০. 
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৬। কারখানা/প্রলতষ্ঠায়নর 

চাকুলর লবলধ 

অনুয়মাদন 

কারখানা/প্রলতষ্ঠান 

কর্তমপক্ষ ফরম-১, 

ফরম-২ ও ফরম-২ 

(ক) (প্রয়যাজয সক্ষয়ত্র) 

পূরণ কয়র খেড়া 

চাকুরী লবলধমািা 

মহাপলরদ মক বরাবর 

আয়বদন করয়বন। 

মহাপলরদ মক লবলধ ৪ 

অনুেরণপূব মক চাকুরী 

লবলধ অনুয়মাদন 

করয়বন। 

  লবনামূয়ল্য   ৪৫ লদন যুগ্ম 

মহাপলরদ মক 

(োধারণ), 

প্রধান কায মািয় 

এবং আইন 

সেি 

মহাপলরদ মক, কিকারখানা ও 

প্রলতষ্ঠান পলরদ মন অলধদপ্তর, 

শ্রম ভবন, ১৯৬,  হীদ সেয়দ 

নজরুি ইেিাম েরলণ, 

লবজয়নগর, ঢাকা ১০০০. 
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৭। অন-িাইন সেবা 

েমূহ: 

১। কারখানা সি-

আউট প্ল্যান বা 

েম্প্রোরণ/েংয় াধন 

সি-

আউট  প্ল্যান  অনুয়মা

দয়নর আয়বদন গ্রহণ। 

২। কারখানা সি-

আউট প্ল্যান 

অনুয়মাদনেহ 

কারখানার িাইয়েে 

প্রালপ্তর আয়বদন গ্রহণ। 

৩। কারখানার 

িাইয়েে প্রালপ্তর 

আয়বদন গ্রহণ। 

৪। কারখানার 

িাইয়েে নবায়য়নর 

আয়বদন গ্রহণ। 

৫। কারখানা িাইয়েে 

েংয় াধয়নর আয়বদন 

গ্রহণ। 

৬। কারখানার সি-

আউট প্ল্যান বা 

েম্প্রােরণ/ 

েংয় াধয়নর সি-

১। www.dife.

gov.bd ওয়য়ব ো

ইয়টর মােয়ম 

কারখানা/প্রলতষ্ঠান এর

 সরলজলস্ট্রকরণ/ 

িাইয়েে ও অন্যান্য 

সেবা প্রালপ্তর জন্য 

লনধ মালরত ফরয়ম ও 

পদ্ধলতয়ত আয়বদন 

করয়বন।  

২। www.dife.

gov.bd ওয়য়ব ো

ইয়টর মােয়ম 

অলভয়যাগ দায়য়র 

করয়বন। প্রাপ্ত 

অলভয়যাগটি েংলিষ্ট 

সজিা কায মািয় তদন্ত 

করয়বন ও প্রয়য়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

করয়বন।   

  লবনামূয়ল্য   মহাপলরদ মক 

এবং 

উপমহাপলরদ ম

সকর কায মািয় 

মহাপলরদ মক, কিকারখানা ও 

প্রলতষ্ঠান পলরদ মন অলধদপ্তর, 

শ্রম ভবন, ১৯৬,  হীদ সেয়দ 

নজরুি ইেিাম েরলণ, 

লবজয়নগর, ঢাকা ১০০০. 

সফান নম্বর: +৮৮-০২- 

৮৩৯১৩৪৮ 

ফযাক্স: +৮৮-০২- ৮৩৯১৪২৫ 
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আউট প্ল্যান 

অনুয়মাদনেহ 

িাইয়েে েংয় াধয়নর 

জন্য আয়বদন গ্রহণ। 

৭। কারখানার 

ডুলপ্ল্য়কট িাইয়েে 

প্রালপ্তর আয়বদন গ্রহণ। 

৮। কাজ শুরু করার 

পূয়ব মর সনাটি  গ্রহণ। 

৯। শ্রলময়কর 

অলভয়যাগ গ্রহণ। 

৮। তথ্য অলধকার 

আইয়নর আওতায় 

তথ্য প্রদান 

লনধ মালরত ফরয়ম তথ্য 

প্রালপ্তর জন্য আয়বদন। 

  লনধ মালরত লফ 

প্রদান 

োয়পয়ক্ষ 

আইনানুগ 

েময়েীম

 া 

মহাপলরদ মক, 

দপ্তয়রর তথ্য ও 

গণেংয়যাগ 

কম মকতমা এবং 

সজিা 

কায মািয়য়র 

উপমহাপলরদ ম

ক 

মহাপলরদ মক, কিকারখানা ও 

প্রলতষ্ঠান পলরদ মন অলধদপ্তর, 

শ্রম ভবন, ১৯৬,  হীদ সেয়দ 

নজরুি ইেিাম েরলণ, 

লবজয়নগর, ঢাকা ১০০০. 

সফান নম্বর: +৮৮-০২- 

৮৩৯১৩৪৮ 

ফযাক্স: +৮৮-০২- ৮৩৯১৪২৫ 

E-mail: 
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