
 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশশন অতিেপ্তর, তেনাজপরু। 

http://www.dife.gov.bd/ 

সসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 
 

১. তিশন ও তিশন 

তিশন: শ্রমিকদের জন্য শ োভন্ কিমপমরদে  সৃমি। 
তিশন:  

• েোাংলোদে  শ্রি আইন্, ২০০৬ এোং েোাংলোদে  শ্রিমেমিিোলো, ২০১৫ েোস্তেোয়ন্ 
• ঝ ুঁ মকপূর্ম কোদজ ম শুশ্রি মন্রসন্ 
• কোরখোন্োর উৎপোেন্ ীলতো উন্নীতকরদর্র লদযয স ষ্ঠ  কিমপমরদে  সৃমি 
• কোরখোন্ো ও প্রমতষ্ঠোন্সিূদে স্ট্রোকচোরোল, ফোয়োর এোং বেে যমতক মন্রোপত্তো মন্মিতকরর্ 
• কিমদযদে শ্রমিদকর শপ োগত স্বোস্থ্য, শসইফটি এোং কলযোর্ মন্মিতকরর্ 
• মেমভন্ন ম ল্প শসক্টদর শ োমিত ন্ূযন্তি িজ মর েোস্তেোয়ন্ 
• শ্রি সাংক্রোন্ত অমভদ োগ মন্ষ্পমত্তকরর্ 

 

২. প্রততশ্রুত সসবাসিহূ: 
২.১) নাগতরক সসবা 
ক্র
মি
ক 

শসেোর 
ন্োি 

শসেো 
প্রেোদন্ 
সদেমোচ্চ 
সিয় 

প্রদয়োজন্ীয় কোগজপে  প্রদয়োজন্ী
য় 

কোগজপে
/আবেদ

ন ফরম 
প্রোমিস্থ্োন্ 

শসেোিলূয 
এোং 

পমরদ োি 
পদ্ধমত 
( মে 
থোদক) 

 োখোর ন্োিসে 
দ্বোময়ত্বপ্রোি কিমকতম োর 
পেমে, রুি ন্ম্বর, 

শজলো/উপদজলোর শকোড, 
অমফমসয়োল শেমলদফোন্ ও 

ইদিইল 

উিমতন্ কিমকতম োর 
পেমে, রুি ন্ম্বর, 
শজলো/উপদজলোর 
শকোডসহ 
অমফমসয়োল 

শেমলদফোন্ ও ইদিইল 
(১
) 

(২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ কোরখোন্ো 
শল-আউে 
প্ল্যোন্ 
অন্ দিোেন্ 
ও 
সম্প্রসোরদর্
র 
অন্ দিোেন্ 

৪৫ 
কো মমেে
স 

 

১। শেড লোইদসদের কমপ 
(প্রদ োজয শযদে)  
২। ভোড়োর চ মি/জমির 
খোমরদজর কমপ (প্রদ োজয 
শযদে)। 
৩। জোতীয় পমরচয়পদের 
(িোমলক/এিমড/মসইও/েযেস্থ্ো
পক) কমপ।  

সংশ্লিষ্ট 
দপ্তর/ 
ওবেেসা

ইট 

মেন্োিদূলয শিোোঃ শিোস্তোমফজ র 
রেিোন্, 

উপিেোপমরে মক, রুি 
ন্ম্বর: ২০১, ০৫৩১-

৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife@g

mail.com 

উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 

০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 

http://www.dife.gov.bd/
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
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৪। সদয়ল শেস্ট মরদপোেম  
(প্রদ োজযদযদে)  
৫। স্বীকৃত প্রদকৌ লী/ 
প্রদকৌ লী সাংস্থ্ো কতৃম ক 
প্রর্ীত স্ট্রোকচোরোল 
মডজোইন্/ড্রইাং (প্রদ োজয 
শযদে)। 
৬। স্বীকৃত 
প্রদকৌ লী/প্রদকৌ ল সাংস্থ্োর 
শলোড মেয়োমরাং কযোপোমসটি 
সন্ে (প্রদ োজয  শযদে)।  
৭। স্বীকৃত 
প্রদকৌ লী/প্রদকৌ ল সাংস্থ্ো 
কতৃম ক ভেন্ মন্িমোদর্র 
সন্ে  (প্রদ োজয শযদে) ।  
৮। স্থ্োন্ীয় কতৃম পয কতৃম ক 
অন্ দিোমেত ভেদন্র 
ন্ক ো। 

২ কোরখোন্ো/ 
প্রমতষ্ঠোদন্র 
শরমজদস্ট্র 
ন্ ও 
লোইদসে 
প্রেোন্ 

৪৫ 
কো মমেে
স 

 

১। শেড লোইদসদের কমপ 
(প্রদ োজয শযদে)  
২। ভোড়োর চ মি/জমির 
খোমরদজর কমপ (প্রদ োজয 
শযদে) 
৩। জোতীয় পমরচয়পদের 
(িোমলক/এিমড/মসইও/েযেস্থ্ো
পক) কমপ।  
৪। মেে যদতর মডিোন্ট  শন্োে 
(প্রদ োজয শযদে) ।  
৫। শিদিোদরন্ডোি অফ 
আটিম দকল/অাংম েোরী চ মি 
কমপ (প্রদ োজয শযদে)। 
৬। কোরখোন্ো শল-আউে 
প্ল্যোন্ অন্ দিোেদন্র কমপ 
(প্রদ োজয শযদে)। 
৭। প্রমতষ্ঠোন্ মেসোদে 
েযেহৃত ভেদন্র স্থ্োন্ীয় 
কতৃম পয কতৃম ক অন্ দিোমেত 
ন্ক োর কমপ ও 
অন্ দিোেন্পে (প্রদ োজয 

সংশ্লিষ্ট 
দপ্তর/ 
ওবেেসা

ইট 

সরকোর 
মন্িমোমরত 
লোইদসে 
মফ/লোইদস
ে ন্েোয়ন্ 
মফ (২.২ 
ক্রমিদক 
মেস্তোমরত 
েমর্মত) 
কোরখোন্ো/
প্রমতষ্ঠোন্ 
কতৃম পয 
লোইদসে 
মফ/লোইদস
ে ন্েোয়ন্ 
মফ চোলোন্ 
শকোদড (১-
৩১৪৩-
০০০০-
১৮৫৪) 

জিো প্রেোন্ 
করদেন্। 

শিোোঃ শিোস্তোমফজ র 
রেিোন্, 

উপিেোপমরে মক, রুি 
ন্ম্বর: ২০১, ০৫৩১-

৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife@g

mail.com 

উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 

০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 
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শযদে)। 
৮। শেজোমর চোলোন্ 
প্রেোদন্র িলূ কমপ।  
৯। িলূ লোইদসে  
(প্রদ োজয শযদে)।  
১০। কোরখোন্ো/ প্রমতষ্ঠোদন্র 
শ্রমিক/কিমচোরীর তোমলকো 
(প্রদ োজয শযদে)। 

৩ লোইদসে  
ন্েোয়ন্ 

২০ 
কো মমেে
স 

১। শেড লোইদসদের কমপ 
(প্রদ োজয শযদে)  
২। শেজোমর চোলোন্ প্রেোদন্র 
িলূ কমপ।  
৩। িলূ লোইদসে  
(প্রদ োজয শযদে)।  
৪। কোরখোন্ো/ প্রমতষ্ঠোদন্র 
শ্রমিক/কিমচোরীর তোমলকো 
(প্রদ োজয শযদে)। 

সংশ্লিষ্ট 
দপ্তর/ 
ওবেেসা

ইট 

সরকোর 
মন্িমোমরত 
লোইদসে 
মফ/লোইদস
ে ন্েোয়ন্ 
মফ (২.২ 
ক্রমিদক 
মেস্তোমরত 
েমর্মত) 
কোরখোন্ো/
প্রমতষ্ঠোন্ 
কতৃম পয 
লোইদসে 
মফ/লোইদস
ে ন্েোয়ন্ 
মফ চোলোন্ 
শকোদড (১-
৩১৪৩-
০০০০-
১৮৫৪) 

জিো প্রেোন্ 
করদেন্ 

শিোোঃ শিোস্তোমফজ র 
রেিোন্, 

উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর-২০১,৬৬৭৫৩, 

dig.dinajpur.dife@g
mail.com 

উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 

০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 

৪ ঠিকোেোর 
সাংস্থ্োর  
(Outsour

cing) 
শরমজদে ন্ 
এোং 
লোইদসে 
প্রেোন্, 
ন্েোয়ন্ 
এোং 
সাংদ োিন্ 

৪৫ 
কো মমেে
স 
 
 

১। আদেেন্কোরীর 
পোসদপোেম  সোইদজর ০৫ 
(পোুঁচ) কমপ ছমে।  
২। আেদেন্কোরীর 
ন্োগমরকত্ব সন্ে।  
৩। জোতীয় পমরচয়পদের 
ফদেোকমপ।  
৪। শেড লোইদসদের কমপ।  
৫। TIN সন্ে।  

সংশ্লিষ্ট 
দপ্তর/ 
ওবেেসা

ইট 

সরকোর 
মন্িমোমরত 
লোইদসে 
মফ/ 

লোইদসে 
ন্েোয়ন্ 
মফ (২.২ 
ক্রমিদক 
মেস্তোমরত 
েমর্মত) 

শিোোঃ শিোস্তোমফজ র 
রেিোন্, 

উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর-২০১,৬৬৭৫৩, 

dig.dinajpur.dife@g
mail.com 

উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 

০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 
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৬। িলূয সাংদ োজন্ কর 
(VAT) শরমজদে ন্ 
সোটিম মফদকদের সতযোময়ত 
কমপ।  
৭। আমথমক স্বচ্ছলতোর 
প্রিোর্স্বরূপ েযোাংদকর 
সন্েপে।  
৮। শকোম্পোমন্র সাং  
অাং ীেোরী কোরেোর, সাং  
ও সমিমত েদল অাং ীেোমর 
েমলল েো শিদিোদরন্ডোি 
অফ এদসোমসদয় ন্।  
৯। িেোপমরে মদকর 
অন্ কূদল জোিোন্ত মেদসদে 
তফমসল মন্িমোমরত পমরিোর্ 
অথম সরকোর কতৃম ক 
অন্ দিোমেত েযোাংক মেসোদে 
জিোকরর্।  
১১। ঠিকোন্োসে অেস্থ্োন্ ও 
অমফস েযেস্থ্োপন্োর 
মেেরর্।  
১২। শ োগোদ োদগর আি মন্ক 
 ন্ত্রপোমত ইতযোমের তোমলকো 
ও এ সাংক্রোন্ত প্রদয়োজন্ীয় 
সন্েপে।  
১৩। মন্জস্ব প্রম যর্ 
স মেিোর েযেস্থ্ো েো অন্য 
শকোন্ অন্ দিোমেত প্রম যর্ 
সাংস্থ্োর সোদথ চ মিপে ( মে 
থোদক)। 
১৪। কিী মন্দয়োগ 
মেমিিোলো।  
১৫। ভোড়োর চ মি/জমির 
খোমরদজর কমপ (প্রদ োজয 
শযদে)। 
১৬।মেে যদতর মডিোন্ট শন্োে 
(প্রদ োজয শযদে)। 
১৭। প্রমতষ্ঠোন্ মেসোদে 
েযেহৃত ভেদন্র স্থ্োন্ীয় 
কতৃম পয কতৃম ক অন্ দিোমেত 



 
 

ন্ক োর কমপ ও 
অন্ দিোেন্পে (প্রদ োজয 
শযদে)। 
১৮। িলূ লোইদসে 
(প্রদ োজয শযদে)। 
১৯। কোরখোন্ো/ প্রমতষ্ঠোদন্র 
শ্রমিক/কিমচোরীর তোমলকো 
(প্রদ োজয শযদে)। 

৫ কোরখোন্ো 
েো 

প্রমতষ্ঠোদন্র 
চোকুমর 
মেমি 

অন্ দিোেন্ 

৪৫ 
কো মমেে
স 

- 

সংশ্লিষ্ট 
দপ্তর/ 
ওবেেসা

ইট 

মেন্োিদূলয শিোোঃ শিোস্তোমফজ র 
রেিোন্, 

উপিেোপমরে মক, রুি 
ন্ম্বর: 

২০১, ০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife@g

mail.com 

উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 

০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 

৬ মলমখত 
অমভদ োগ 
মন্ষ্পমত্ত 

৩০ 
কো মমেে
স 

- 

সংশ্লিষ্ট 
দপ্তর/ 
ওবেেসা

ইট 

মেন্োিদূলয সাংমিি পমরে মক উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 

০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 

৭ শেল্প 
লোইদন্ 
প্রোি 

অমভদ োগ 
মন্ষ্পমত্ত। 

৩০ 
কো মমেে
স 

- 

সংশ্লিষ্ট 
দপ্তর/ 
ওবেেসা

ইট 

মেন্োিদূলয সাংমিি পমরে মক উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 

০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 

৮ ে  মেন্ো 
প্রমতদরোি 
কদল্প 
ে  মেন্ো 
কেমলত 
কোরখোন্ো/ 
প্রমতষ্ঠোন্ 
পমরে মন্ 

তোৎযমর্
ক ও 
শযে 
মেদ দি 
চূড়োন্ত 
প্রমতদেে
ন্ 

প্রস্তুমতর 
সিয় 
সোদপদয 
শসেো 
প্রেোন্ 
করো েয় 

সাংমিি উপিেোপমরে মদকর 
কো মোলয় ও প্রিোন্ কো মোলয় 

 মেন্োিদূলয সাংমিি পমরে মক উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 

০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 

৯ ে  মেন্োয় 
আেত ও 

৩০ 
কো মমেে

সাংমিি উপিেোপমরে মদকর 
কো মোলয় ও প্রিোন্ কো মোলয় 

 মেন্োিদূলয সাংমিি পমরে মক উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 
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মন্েত 
শ্রমিকদের 
শ্রি আইন্ 
অন্  োয়ী 
যমতপূরর্ 
প্রেোন্ 

স ০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 

১০ শসইফটি 
কমিটি 

প্রদ োজয 
ন্য় 

(ক) 
১) শসফটি কমিটি গঠদন্র 
শিদিোরোন্ডোি। 
২) শসফটি কমিটি গঠদন্র 
তোমরখ। 
৩) শসফটি কমিটির 
সেসযদের ন্োি, পেমে। 
৪) শসফটি কমিটির 
কো মপমরমি । 
(খ) 
শসফটি কমিটির সভোর 
কো মমেেরর্ী ও শসফটি 
কমিটির সেসযদের 
উপমহেমতর  তোমলকো। 
 

 মেন্োিূূ্দলয সাংমিি পমরে মক উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 

০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 

১১ তথয 
অমিকোর 
আইদন্র 
আওতোয় 
তথয 
প্রেোন্ 

৩০ 
কো মমেে
স 

 
 

তথয কমি দন্র 
ওদয়েসোইদে 

(http://www.infocom.go

v.bd)সাংমিি সকল 
আদেেন্পে পোওয়ো  োদে। 

 মন্িমোমরত 
মফ প্রেোন্ 
সোদপদয 

শিোোঃ শিোস্তোমফজ র 
রেিোন্, 

উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, ০৫৩১-

৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife@g

mail.com 

উপিেোপমরে মক,রুি 
ন্ম্বর: ২০১, 

০৫৩১-৬৬৭৫৩, 
dig.dinajpur.dife
@gmail.com 

 
 

২.২) োপ্ততরক সসবা 
 
ক্রতি
ক 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র/ 
আদবেন ফরি  
প্রাতপ্তস্থান 

সসবািূলয 
এবাং 
পতরদশাি 
পদ্ধতত 

সসবা প্রোদন 
সদবশাচ্চ সিয় 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 
কিশকতশ া 
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ অমজম ত ছ টি 

এোং শ্রোমন্ত 
১। সরকোমর পদের িোিযদি প্রদয়োজন্ীয় 

কোগজপেসে  থো 
মেন্োিদূলয ৭ কো মমেেস   গ্মিেোপমরে মক 

(প্রোঃ) এোংসাংমিি 

mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
http://www.infocom.gov.bd/
http://www.infocom.gov.bd/
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com
mailto:dig.dinajpur.dife@gmail.com


 
 

মেদন্োেন্ ছ টি 
অন্ দিোেন্ 

অেমেতকরর্। 
২। অমিেিদরর ওদয়েসোইদের 
িোিযদি অেমেতকরর্। 

সিদয় আদেেন্। উপিেোপমরে মক 

২ কিমকতম ো ও 
কিমচোরীদের 
চোকুরী 
মন্য়মিতকরর্, 
শজযষ্ঠতো 
মন্িমোরর্। 

১। সরকোমর পদের িোিযদি 
অেমেতকরর্। 
২। অমিেিদরর ওদয়েসোইদের 
িোিযদি অেমেতকরর্। 

প্রদয়োজন্ীয় 
কোগজপেসে  থো 
সিদয় আদেেন্। 

মেন্োিদূলয ৩০ কো মমেেস 
 

  গ্মিেোপমরে মক 
(প্রোঃ)  

৩ শপন্ ন্ 
মন্ষ্পমত্ত 

১। সরকোমর পদের িোিযদি 
অেমেতকরর্। 
২। অমিেিদরর ওদয়েসোইদের 
িোিযদি অেমেতকরর্। 

প্রদয়োজন্ীয় 
কোগজপেসে  থো 
সিদয় আদেেন্। 

মেন্োিদূলয ৩০ কো মমেেস 
 

  গ্মিেোপমরে মক 
(প্রোঃ) এোং 
সাংমিি 
উপিেোপমরে মক 

৪ েোদজে েরোদ্দ 
ও শেতন্ 
ভোতো সাংক্রোন্ত 
 

ibas++ মসদস্টদির িোিযদি শজলো 
কো মোলয় সিদূে েোদজে েরোদ্ধ 
এোং শেতন্ ভোতো সাংক্রোন্ত শসেো 
প্রেোন্ করো েয়। 

ibas.finance.gov.

bd এোং েিদরর 
প্রিোন্ কো মোলয়। 

মেন্োিদূলয প্রদয়োজন্ 
অন্ সোদর 

  গ্মিেোপমরে মক(
প্রোঃ) এোং সাংমিি 
উপিেোপমরে মক 

 

 
 
 
 
 
 
 
২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 
 
ক্রমি
ক 

শসেোর ন্োি শসেো প্রেোন্ পদ্ধমত প্রদয়োজন্ীয় কোগজপে / 
আদেেন্ ফরি প্রোমিস্থ্োন্ 

শসেোিলূয 
এোং 
পমরদ োি 
পদ্ধমত 

শসেো প্রেোদন্ 
সদেমোচ্চ সিয় 

েোময়ত্বপ্রোি কিমকতম ো 
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ অমজম ত ছ টি ও 

শ্রোমন্ত মেদন্োেন্ 
ছ টি অন্ দিোেন্ 

১। সরকোমর পদের 
িোিযদি অেমেতকরর্। 
২। অমিেিদরর 

১। িেোপমরে মক েরোের 
মন্িমোমরত মন্য়দি 
আদেেন্ 

মেন্োিদূলয ৭ কো মমেেস   গ্মিেোপমরে মক(প্রোঃ) 
এোং সাংমিি 
উপিেোপমরে মক 



 
 

ওদয়েসোইদের িোিযদি 
অেমেতকরর্। 

২। ছ টি প্রোপযতোর সন্ে 
৩। সেমদ ি শভোগকৃত 
শ্রোমন্ত মেদন্োেন্ ছ টি 
িঞ্জ রীর কমপ। 

২ শপন্ ন্ 
মন্ষ্পমত্ত 

১। সরকোমর পদের 
িোিযদি অেমেতকরর্। 
২। অমিেিদরর 
ওদয়েসোইদের িোিযদি 
অেমেতকরর্। 

প্রদয়োজন্ীয় কোগজপেসে 
 থোসিদয় আদেেন্। 

মেন্োিদূলয ৩০ কো মমেেস 
 

  গ্মিেোপমরে মক(প্রোঃ) 
এোং সাংমিি 
উপিেোপমরে মক 

৩ মজমপএফ 
স মেিো 

১। সরকোমর পদের 
িোিযদি অেমেতকরর্। 
২। অমিেিদরর 
ওদয়েসোইদের িোিযদি 
অেমেতকরর্। 

মন্িমোমরত পদ্ধমতদত 
মলমখত আদেেন্ 
 

মেন্োিদূলয ৩০ কো মমেেস 
 

  গ্মিেোপমরে মক(প্রোঃ)
এোং সাংমিি 
উপিেোপমরে মক 

৪ প্রম যদর্ 
িদন্োন্য়ন্ 

১। সরকোমর পদের 
িোিযদি অেমেতকরর্। 
২।ওদয়েসোইদের িোিযদি 
অেমেতকরর্। 

প্রদয়োজন্ীয় কোগজপেসে 
 থোসিদয় আদেেন্। 

প্রদ োজয 
ন্য় 

৫ কো মমেেস   গ্মিেোপমরে মক(প্রোঃ) 
এোং সাংমিি 
উপিেোপমরে মক 

৫ িোতৃত্বকলযোর্ 
স মেিো 

১। সরকোমর পদের 
িোিযদি অেমেতকরর্। 
২। অমিেিদরর 
ওদয়েসোইদের িোিযদি 
অেমেতকরর্। 

মন্িমোমরত পদ্ধমতদত 
মলমখত আদেেন্ 
 

প্রদ োজয 
ন্য় 

১০ কো মমেেস   গ্মিেোপমরে মক(প্রোঃ) 
এোং সাংমিি 
উপিেোপমরে মক 

৬ কমম্পউেোর  
সরঞ্জোিোমে, 
 োন্েোেন্, 
আসেোেপে 
এোংদস্ট ন্োমর 
সরেরোে  

১। সরকোমর পদের 
িোিযদি অেমেতকরর্। 
২। অমিেিদরর 
ওদয়েসোইদের িোিযদি 
অেমেতকরর্। 

মন্িমোমরত পদ্ধমতদত 
মলমখত আদেেন্ 
 

মেন্োিদূলয ৭ কো মমেেস   গ্মিেোপমরে মক(প্রোঃ) 
এোং সাংমিি 
উপিেোপমরে মক 

 
 

আপনার কাদে আিাদের প্রতযাশা: 
 
ক্রতিক প্রততশ্রুত/কাতিত সসবা প্রাতপ্তর লদযয করণীয় 
১ স্বয়াংসম্পূর্ম আদেেন্পে জিো প্রেোন্  
২  থো থ প্রমক্রয়োয় প্রদয়োজন্ীয় মফস পমরদ োি করো 
৩ সোযোদতর জন্য মন্িমোমরত সিদয়র পূদেমই উপমস্থ্ত থোকো 
৪ আদেেদন্র িোরোক্রি অন্ সোদর শসেো গ্রের্ 



 
 

৫ সোমেমক সেদ োমগতো 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অতিদ াগ প্রততকার বযবস্থাপনা (GRS): 
 
 থোসিদয় শসেো ন্ো পোওয়ো শগদল মন্দনোি পদ্ধমতদত আদেেন্ করদত েদে। 
 
ক্রমিক কখন্ শ োগোদ োগ 

করদেন্ 
কোর সদে শ োগোদ োগ করদেন্ শ োগোদ োদগর ঠিকোন্ো মন্ষ্পমত্তর 

সিয়সীিো 
১ েোময়ত্বপ্রোি কিমকতম ো 

সিোিোন্ মেদত ন্ো 
পোরদল 

অমভদ োগ মন্ষ্পমত্ত কিমকতম ো 
(অমন্ক) 

ন্োি: শিোোঃ শিোস্তোমফজ র রেিোন্  
পেমে:  উপিেোপমরে মক 
শফোন্: ০৫৩১-৬৬৭৫৩  
ইদিইল: dig.dinajpur.dife@gmail.com  
ওদয়ে: dife.dinajpur.gov.bd 

৩ িোস 

২ অমভদ োগ মন্ষ্পমত্ত 
কিমকতম ো মন্মেমি সিদয় 
সিোিোন্ মেদত ন্ো 
পোরদল 

আমপল কিমকতম ো ন্োি: অির চোন্ েমর্ক 
পেমে: অমতমরি িেোপমরে মক 
শফোন্: ০২-৫৫০১৩৬২৭ 
ইদিইল: acbonik23@gmail.com 
ওদয়ে: http://www.dife.gov.bd 

১ িোস 

৩ আমপল কিমকতম ো মন্মেমি 
সিদয় সিোিোন্ মেদত 
ন্ো পোরদল 

িমন্ত্রপমরিে মেভোদগর অমভদ োগ 
েযেস্থ্োপন্ো শসল 

 ৩ িোস 
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