
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

শ্রভ ও কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারয় 

www.mole.gov.bd 

 

                 (Citizen’s Charter) 

১. ভবন ও ভভন  

ভবন:       ( e ent)                                     

মিশন:                                                                                                                          

২. সফা প্রদান প্রভতশ্রুভত 

২.১) নাগভযক সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

সদদয অবযন্তদয কভ মদেদত্র দূঘ মটনায় 

শ্রভভদকয আত /মূত্যয ওয়ায কাযদণ 

শ্রভভক কল্যাণ পাউদেন সথদক ভফভধ 

সভাতাদফক অনূদান প্রদান। 

১। ভনধ মাভযত পযদভ আদফদন জভা 

প্রদান। 

২। াংভি কর্তমে কর্তমক মাচাই 

ফাছাইক্রদভ ভনফ মাচন।  

৩।ভনফ মাভচতদক সচদকয ভাধ্যদভ অথ ম 

প্রদান। 

 

১। ভনধ মাভযত পযদভ 

মথামথবাদফ আদফদন। ( শ্র ও 

ক  ভন্ত্রনারদয়য ওদয়ফাইদট 

পযভ াওয়া মাদফ 

www.mole.gov.bd) 

২। মৃত্যয নদ। 

৩। সচয়াযম্যান / কাউভিরয 

কর্তমক ওয়াভয নদ। 

৪।াংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাদনয নদ। 

 

ভফনামূদল্য 
  ১৫ কাম ম 

ভদফ 

 

সভাোঃ নজরুর ইরাভ 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৯৫ 

ইদভইর: section6@mole.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:section6@mole.gov.bd


ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ 

                         

                          

 ৫(   )                      

      

১। ভনধ মাভযত পযদভ আদফদন জভা 

প্রদান। 

২। াংভিষ্ট কর্তমে কর্তমক মাচাই 

ফাছাইক্রদভ ভনফ মাচন।  

৩।ভনফ মাভচতদক সচদকয ভাধ্যদভ অথ ম 

প্রদান। 

১। ভনধ মাভযত পযদভ 

মথামথবাদফ আদফদন।  ( শ্র ও 

ক  ভন্ত্রনারদয়য ওদয়ফাইদট 

পযভ াওয়া মাদফ 

www.mole.gov.bd) 

২। মৃত্যয নদ। 

৩। সচয়াযম্যান / কাউভিরয 

কর্তক ওয়াভয নদ। 

৪।াংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাদনয নদ। 

ভফনামূদল্য 
  ১০-১৫ 

কাম ম ভদফ 

 

 

সভাোঃ নজরুর ইরাভ 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৯৫ 

ইদভইর: section6@mole.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

mailto:section6@mole.gov.bd


২.২) প্রাভতষ্ঠাভনক সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সফায মূল্য এফাং  

ভযদাধ দ্ধভত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ যাভয ভনদয়াদগয ছাড়ত্র 

১। যকাভয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ। 

২। অধীনস্থ দিয সথদক প্রাি 

দত্রয/অভধমাচন প্রাভি। 

৩                       

                           

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট ও 

ইদভইদরয ভাধ্যদভ           

১। অভধমাচন ত্র। 

২।জনপ্রান 

ভন্ত্রনারদয়য ভনধ মাভযত 

পযদভ তথ্য। ( শ্র ও 

ক  ভন্ত্রনারদয়য 

ওদয়ফাইদট পযভ 

াওয়া মাদফ)। 

 

ভফনামূদল্য ১০  কাম মভদফ 

এ ভফ এভ ভযাজুর ক 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫১৪ ৬৩ 

ইদভইর: dsesst@mole.gov.bd  

২ 
                       

                      

১। াংস্থা সথদক প্রাি আদফদন 

২।যকাভয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ 

৩                      

                        

         ভফনামূদল্য ৩০ কাম মভদফ 

এ ভফ এভ ভযাজুর ক 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫১৪ ৬৩ 

ইদভইর: dsesst@mole.gov.bd  

৩ 

                           

                         

       

১। যকাভয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ 

২                      

                        

      ভফনামূদল্য 

মথামথ কর্তমে 

কর্তমক অনুদভাদদনয 

য ভতন কাম মভদফ 

সভাোঃ াজাান ভভয়া 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd  

৪ 
                       

        

১                      

         

২                      

                        

         

            

           

ভফনামূদল্য ৭ কাম মভদফ 

সভাোঃ াজাান ভভয়া 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd  

৫             

১। যকাভয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ এফাং সচক প্রদান 

২                      

                        

         

             

           

ভফনামূদল্য 
মথামথ কর্তমে 

কর্তমক অনুদভাদদনয 

য ভতন কাম মভদফ 

সভাোঃ াজাান ভভয়া 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd  



ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সফায মূল্য এফাং  

ভযদাধ দ্ধভত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ শ্রাভন্ত ভফদনাদন ছুটি 

১।যকাভয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ 

২                      

                        

১।ভচফ ফযাফয 

আদফদন 

২।  ছুটি প্রাপ্যতায 

নদ 

৩। ফ মদল সবাগকৃত 

শ্রাভন্ত ভফদনাদন ছুটিয 

ভজু্ঞযীয কভ।  

 

 

ভফনামূদল্য ৭ কাম মভদফ 

সভাোঃ াজাান ভভয়া 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd  

 
  



২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সফায মূল্য এফাং  

ভযদাধ দ্ধভত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১                           

১।যকাভয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ 

২                      

                        

              

       

ভফনামূদল্য 

চরভান 

সভাোঃ আভভনুর ইরাভ 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৯ 

ইদভইর: dslabour@mole.gov.bd  

২                        

১।যকাভয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ 

২                      

                        

              

       

ভফনামূদল্য 

চরভান 

                         

উপ্রধান 

সপান: +৮৮০২৯৫৪ ৫১৪ 

ইদভইর: dcplan@mole.gov.bd  

৩ 

                           

                         

       

১। যকাভয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ 

২                      

                        

      ভফনামূদল্য 

মথামথ কর্তমে 

কর্তমক 

অনুদভাদদনয য 

ভতন কাম মভদফ 

এ ভফ এভ ভযাজুর ক 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫১৪ ৬৩ 

ইদভইর: dsesst@mole.gov.bd  

৪ 
                       

        

১                      

         

২                      

                        

         

            

           

ভফনামূদল্য ৭ কাম মভদফ 

সভাোঃ াজাান ভভয়া 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd  

৫             

১। যকাভয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ এফাং সচক প্রদান 

২                      

                        

         

             

           

ভফনামূদল্য মথামথ কর্তমে 

কর্তমক 

অনুদভাদদনয য 

ভতন কাম মভদফ 

এ ভফ এভ ভযাজুর ক 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫১৪ ৬৩ 

ইদভইর: dsesst@mole.gov.bd  

৬ শ্রাভন্ত ভফদনাদন ছুটি 

১।যকাভয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ 

২                      

                        

১।ভচফ ফযাফয 

আদফদন 

২।  ছুটি প্রাপ্যতায 

নদ 

ভফনামূদল্য 

৭ কাম মভদফ 

সভাোঃ াজাান ভভয়া 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd  



ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফাং প্রাভিস্থান 

সফায মূল্য এফাং  

ভযদাধ দ্ধভত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দভফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩। ফ মদল সবাগকৃত 

শ্রাভন্ত ভফদনাদন ছুটিয 

ভজু্ঞযীয কভ।  

৭            

১।যকাভয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ 

২                      

                        

      ভফনামূদল্য ১০ কাম মভদফ 

সভাোঃ াজাান ভভয়া 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd  

৮                        

১।যকাভয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ 

২                      

                        

১            

      

২          

             

        

প্রদমাজয নয় ৭-১৫ কাম মভদফ 

সভাোঃ াজাান ভভয়া 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd  

৯ 
                            

                     

১।যকাভয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফভতকযণ 

২                      

                        

      প্রদমাজয নয় ৩-৩০ কাম মভদফ 

সভাোঃ াজাান ভভয়া 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd  

১                   যকাভয দত্রয ভাধ্যদভ অফভতকযণ       প্রদমাজয নয় ৭-১৫ কাম মভদফ 

সভাোঃ াজাান ভভয়া 

উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd  

 

 

  

mailto:dsadmin@mole.gov.bd


২.৪) আওতাধীন অভধদিয/দিয/াংস্থা কর্তমক প্রদত্ত সফা (ভরাংক কযা আদছ, ভিক করুন)। 

১. করকাযখানা ও প্রভতষ্ঠান ভযদ মন অভধদিয  

২. শ্রভ যদিয 

৩. জাতীয় দেতা উন্নয়ন কাউভির ভচফারয় 

৪. শ্রভ আীর ট্র্যাব্যযনার 

৫. ভনম্নতভ ভজুযী সফার্ ম 

 

 

৩) অভবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধভত (GRS) 

সফা প্রাভিদত অন্তুষ্ট দর দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায াংদগ সমাগাদমাগ করুন। ভতভন ভাধান ভদদত ব্যথ ম দর ভনদম্নাক্ত দ্ধভতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফভত করুন। 

ক্রভভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দে সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা 
ভনষ্পভত্তয 

ভয়ীভা 

১ দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান ভদদত না 

াযদর 

অভবদমাগ ভনষ্পভত্ত কভ মকতমা 

(অভনক) 

নাভ ও দভফ: সভাাম্মদ তাইদয়ব্যর ইরাভ, উভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫১৪৪৬২ 

ইদভইর: section9@mole.gov.bd 

ওদয়ফ: www.mole.bd 

ভতন ভা 

২ অভবদমাগ ভনষ্পভত্ত কভ মকতমা ভনভদ মষ্ট ভদয় 

ভাধান ভদদত না াযদর 
আভর কভ মকতমা 

নাভ ও দভফ: জনাফ ভভকাইর ভায, ভচফ 

সপান: +৮৮০২৯৫১৪৩৬৬ 

ইদভইর: secretary@mole.gov.bd 

ওদয়ফ: www.mole.gov.bd 

এক ভা 

৩ আভর কভ মকতমা ভনভদ মষ্ট ভদয় ভাধান 

ভদদত না াযদর 

ভভন্ত্রভযলদ ভফবাদগয অভবদমাগ 

ব্যফস্থানা সর 

অভবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইট, ফাাংরাদদ ভচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 
ভতন ভা 

 

 

 

http://dife.gov.bd/index.php/en/citizen-charter/activities
http://dol.gov.bd/?page_id=61
http://nsdc.gov.bd/
file:///G:/Chitizen%20Charter/lat.gov.bd
http://mwb.gov.bd/page.php?pid=57


৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

 

ক্রভভক নাং প্রভতশ্রুত/কাভিত সফা প্রাভিয রদেয কযণীয় 

১) স্বয়াংম্পূণ ম  আদফদন জভা প্রদান 

২) মথামথ প্রভক্রয়ায়  প্রদয়াজনীয় ভপ ভযদাধ  

৩) াোদতয জন্য ভনধ মাভযত ভদয়য পূদফ মই উভস্থত থাকা 

৪)                                 

৫)                  

 

ভফ.দ্র. মথামথবাদফ আদফদন ছক পূযণ কযদত দফ।                 

 

 (দভাোঃ াজাান ভভয়া) 

উভচফ (প্রান) 

সপান: +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

         ইদভইর: dsadmin@mole.gov.bd 


