
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

শ্রভ ও কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারয় 

www.mole.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

১. তবন ও তভন 

তবন: সাবন (Decent) কভ মতযদফ এফাং শ্রতভকদদয উন্নত জীফন ভান। 

তভন: তল্প প্রততষ্ঠাদন তনযাদ কভ মতযদফ সৃজন, াতিপূণ ম তল্প ম্পকম ফজায় যাখা, তশুশ্রভ তনযন এফাং দক্ষ শ্রভতি সৃতিয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃতি। 

২. সফা প্রদান প্রততশ্রুতত 

২.১) নাগতযক সফা 

ক্র 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

তযদাধ িতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. সদদয অবযিদয কভ মদক্ষদত্র 

দূঘ মটনায় শ্রতভদকয 

আত/মৃত্যয ওয়ায কাযদণ 

শ্রতভক কল্যাণ পাউদেন 

সথদক তফতধ সভাতাদফক 

অনুদান প্রদান। 

১। তনধ মাতযত পযদভ 

আদফদন জভা প্রদান। 

২। াংতিি কর্তমক্ষ কর্তমক 

মাচাই ফাছাইক্রদভ তনফ মাচন। 

৩। তনফ মাতচতদক সচদকয 

ভাধ্যদভ অথ ম প্রদান। 

১। তনধ মাতযত পযদভ 

মথামথবাদফ আদফদন। 

(শ্রঃ ও কঃ ভন্ত্রনারদয়য 

ওদয়ফাইদট 

www.mole.gov.bd 

এফাং ফাাংরাদদ শ্রতভক কল্যাণ 

পাউদেদনয ওদয়ফাইদট 

www.blwf.gov.bd 

পযভ াওয়া মাদফ। 

২। মৃত্যয নদ। 

৩। সচয়াযম্যান/কাউতিরয 

কর্তমক ওয়াতয নদ। 

৪। াংতিি প্রততষ্ঠাদনয নদ। 

তফনামূদল্য ১৫ কাম মতদফ 

 

 

 

ডঃ এ.এভ.এভ আতনসুর আওয়ার, তএইচতড 

ভাতযচারক  

ফাাংরাদদ শ্রতভক কল্যাণ পাউদেন 

সপানঃ +৮৮০২৯৫৪৫৮৬৭  

ই-সভইরঃ awwal.anis@yahoo.com 

ওদয়ফঃ www.blwf.gov.bd 

 

 

 

 

http://www.mole.gov.bd/
http://www.mole.gov.bd/


ক্র 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

তযদাধ িতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

২ তনভ মাণ ও সভাটযমান 

সভযাভত সক্টদয কভ মযত 

শ্রভজীফী ভানুলদক ০৫ (াঁচ) 

ফছয সভয়াদী সগাতষ্ঠফীভা 

প্রদান। 

১। তনধ মাতযত পযদভ 

আদফদন জভা প্রদান। 

২। াংতিি কর্তমক্ষ কর্তমক 

মাচাই ফাছাইক্রদভ তনফ মাচন। 

৩। তনফ মাতচতদক সচদকয 

ভাধ্যদভ অথ ম প্রদান। 

১। তনধ মাতযত পযদভ 

মথামথবাদফ আদফদন (শ্রঃ ও 

কঃ ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদট 

পযভ াওয়া মাদফ 

www.mole.gov.bd)। 

২। মৃত্যয নদ। 

৩। সচয়াযম্যান/কাউতিরয 

কর্তমক ওয়াতয নদ। 

৪। াংতিি প্রততষ্ঠাদনয নদ। 

তফনামূদল্য ১০-১৫ 

কাম মতদফ 

ডঃ এ.এভ.এভ আতনসুর আওয়ার, তএইচতড 

ভাতযচারক  

ফাাংরাদদ শ্রতভক কল্যাণ পাউদেন 

সপানঃ +৮৮০২৯৫৪৫৮৬৭  

ই-সভইরঃ awwal.anis@yahoo.com 

ওদয়ফঃ www.blwf.gov.bd 

 

 

 

 

২.২) প্রাততষ্ঠাতনক সফা 

ক্র 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

তযদাধ িতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. যাতয তনদয়াদগয ছাড়ত্র ১। যকাতয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

২। অধীনস্থ দিয সথদক প্রাি 

দত্রয/অতধমাচন প্রাতি। 

৩। জনপ্রান/অথ ম তফবাদগয 

অনুদভাদন ও তজও জাতয কযায 

য ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট ও 

ই-সভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

 

 

 

 

১। অতধমাচন ত্র। 

২। জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

তনধ মাতযত পযদভ তথ্য। (শ্রঃ 

ও 

কঃ ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইদট পযভ াওয়া 

মাদফ। 

তফনামূদল্য ১০ কাম মতদফ জনাফ এ তফ এভ তযাজুর ক 

উতচফ 

সপানঃ +৮৮০২৯৫১৪০৬৩ 

ই-সভইরঃ dsesst@mole.gov.bd 

mailto:dsesst@mole.gov.bd


ক্র 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

তযদাধ িতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ অতধদিয/তযদিদযয 

যকাতয মানফান ক্রদয়য 

অনুদভাদন। 

১। াংস্থা সথদক প্রাি আদফদন। 

২। যকাতয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

৩। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট ও 

ইদভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

ওদয়ফাইট তফনামূদল্য ৩০ কাম মতদফ জনাফ এ তফ এভ তযাজুর ক 

উতচফ 

সপানঃ +৮৮০২৯৫১৪০৬৩ 

ই-সভইরঃ dsesst@mole.gov.bd 

 

 

 

৩ কভ মকতমা ও কভ মচাযীদদয 

চাকুযী তনয়তভতকযণ, 

জজষ্ঠতা তনধ মাযণ ইতযাতদ। 

১। যকাতয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট ও 

ইদভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

আদফদন তফনামূদল্য মথামথ কর্তমক্ষ 

কর্তমক অনুদভাদদনয 

য ততন কাম মতদফ 

জনাফ এ তফ এভ তযাজুর ক 

উতচফ 

সপানঃ +৮৮০২৯৫১৪০৬৩ 

ই-সভইরঃ dsesst@mole.gov.bd 

৪ অতজমত, শ্রাতি তফদনাদন ছুটি 

অনুদভাদন 

১। যকাতয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট ও 

ইদভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

মথা ভদয় আদফদন। 

তফনামূদল্য ৭ কাম মতদফ জনাফ এ তফ এভ তযাজুর ক 

উতচফ 

সপানঃ +৮৮০২৯৫১৪০৬৩ 

ই-সভইরঃ dsesst@mole.gov.bd 

৫ সনন তনস্পতি ১। যকাতয আদদদয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ এফাং সচক প্রদান। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট ও 

ইদভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

মথা ভদয় আদফদন। 

তফনামূদল্য মথামথ কর্তমক্ষ 

কর্তমক অনুদভাদদনয 

য ততন কাম মতদফ 

জনাফ এ তফ এভ তযাজুর ক 

উতচফ 

সপানঃ +৮৮০২৯৫১৪০৬৩ 

ই-সভইরঃ dsesst@mole.gov.bd 

৬ শ্রাতি তফদনাদন ছুটি ১। যকাতয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইটও 

ইদভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

১। তচফ ফযাফয আদফদন। 

২। ছুটি প্রাপ্যতায নদ। 

৩। ফ মদল সবাগকৃত শ্রাতি 

তফদনাদন ছুটিয ভঞ্জুযীয 

কত। 

তফনামূদল্য ৭ কাম মতদফ জনাফ এ তফ এভ তযাজুর ক 

উতচফ 

সপানঃ +৮৮০২৯৫১৪০৬৩ 

ই-সভইরঃ dsesst@mole.gov.bd 

mailto:dsesst@mole.gov.bd
mailto:dsesst@mole.gov.bd
mailto:dsesst@mole.gov.bd
mailto:dsesst@mole.gov.bd
mailto:dsesst@mole.gov.bd


২.৩) অবযিযীণ সফা 

ক্র 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

তযদাধ িতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. আইন, তফতধ ও নীততভারা 

প্রণয়ন। 

১। যকাতয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

ও ই-সভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

শ্রভ ও কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারয় তফনামূদল্য চরভান জনাফ এ,টি,এভ াইফুর ইরাভ 

উতচফ 

সপানঃ +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৯ 

ই-সভইরঃ dslabour@mole.gov.bd 

২ তযকল্পনা প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন। 

১। যকাতয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

ও ই-সভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

শ্রভ ও কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারয় তফনামূদল্য চরভান জনাফ সভাঃ জাতকয সাদন সচৌধুযী 

উপ্রধান 

সপানঃ +৮৮০২৯৫৪০৫১৪ 

ই-সভইরঃ dcplan@mole.gov.bd 

৩ কভ মকতমা ও কভ মচাযীদদয 

চাকুযী তনয়তভতকযণ, 

জজষ্ঠতা তনধ মাযণ ইতযাতদ। 

১। যকাতয আদদদয 

ভাধ্যদভ অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

ও ই-সভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

 

আদফদন তফনামূদল্য মথামথ কর্তমক্ষ 

কর্তমক অনুদভাদদনয 

য ততন 

কাম ম তদফ  

জনাফ সভাঃ াজাান তভয়া 

মৄগ্নতচফ  

সপানঃ +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ই-সভইরঃ jsadmin@mole.gov.bd 

 

৪ অতজমত, শ্রাতি তফদনাদন ছুটি 

অনুদভাদন। 

১। যকাতয আদদদয 

ভাধ্যদভ অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

ও ই-সভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র মথা 

ভদয় আদফদন। 

তফনামূদল্য ৭ কাম মতদফ জনাফ সভাঃ াজাান তভয়া 

মৄগ্নতচফ  

সপানঃ +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ই-সভইরঃ jsadmin@mole.gov.bd 

 

৫ সনন তনস্পতি। ১। যকাতয আদদদয 

ভাধ্যদভ অফততকযণ এফাং 

সচক প্রদান। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

ও ই-সভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র মথা 

ভদয় আদফদন। 

তফনামূদল্য মথামথ কর্তমক্ষ 

কর্তমক অনুদভাদদনয 

য ততন 

কাম মতদফ  

সফগভ াীন আখতায 

উতচফ  

সপানঃ +৮৮০২৯৫১৪০৭৩ 

ই-সভইরঃ dsadmin@mole.gov.bd 

mailto:jsadmin@mole.gov.bd
mailto:jsadmin@mole.gov.bd
mailto:dsadmin@mole.gov.bd


ক্র 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

তযদাধ িতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ শ্রাতি তফদনাদন ছুটি। ১। যকাতয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

ও ই-সভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

 

১। তচফ ফযাফয আদফদন 

২। ছুটি প্রাপ্যতায নদ 

৩। ফ মদল সবাগকৃত শ্রাতি 

তফদনাদন ছুটিয ভঞ্জুযীয কত। 

তফনামূদল্য ৭ কাম মতদফ জনাফ সভাঃ াজাান তভয়া 

মৄগ্নতচফ  

সপানঃ +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ই-সভইরঃ jsadmin@mole.gov.bd 

 

৭ অতজমত ছুটি ১। যকাতয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

ও ই-সভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

 

আদফদন তফনামূদল্য ১০ কাম মতদফ জনাফ সভাঃ াজাান তভয়া 

মৄগ্নতচফ  

সপানঃ +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ই-সভইরঃ jsadmin@mole.gov.bd 

 

৮ জফদদতক প্রতক্ষদণ 

ভদনানয়ন 

১। যকাতয আদদদয 

ভাধ্যদভ অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

ও ই-সভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

 

১। মথামথবাদফ আদফদন 

২। অন্য সকান 

ভন্ত্রণারয়/াংস্থায আভন্ত্রণত্র। 

প্রদমাজয নয় ৭-১৫ কাম মতদফ জনাফ সভাঃ াজাান তভয়া 

মৄগ্নতচফ  

সপানঃ +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ই-সভইরঃ jsadmin@mole.gov.bd 

 

৯ কতম্পউটায, মন্ত্রাাং, 

আফাফত্র এফাং সেনাতয 

দ্রব্যাতদ যফযা 

১। যকাতয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

ও ই-সভইদরয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

আদফদন প্রদমাজয নয় ৩-৩০ কাম মতদফ সফগভ াীন আখতায 

উতচফ  

সপানঃ +৮৮০২৯৫১৪০৭৩ 

ই-সভইরঃ dsadmin@mole.gov.bd 

১০ সটতরদপান/ইন্টাযদনট যকাতয দত্রয ভাধ্যদভ 

অফততকযণ। 

 

 

আদফদন প্রদমাজয নয় ৭-১৫ কাম মতদফ সফগভ সভাযদদা াই 

কাযী তচফ  

সপানঃ +৮৮০২৯৫৭৫৫৯৬ 

ই-সভইরঃ dsadmin@mole.gov.bd 

 

 

mailto:jsadmin@mole.gov.bd
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২.৪) আওতাধীন অতধদিয/দিয/াংস্থা কর্তমক প্রদি সফা (তরাংক কযা আদছ, তিক করুন)। 

১. করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন অতধদিয 

২. শ্রভ অতধদিয 

৩. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউতির 

৪. শ্রভ আীর ট্রাইব্যযনার 

৫. তনম্নতভ ভজুযী সফাড ম 

৬. ফাাংরাদদ শ্রতভক কল্যাণ পাউদেন 

 

৩) অতবদমাগ ব্যফস্থানা িতত (GRS) 

সফা প্রাতিদত অন্তুি দর দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায দে সমাগাদমাগ করুন। তততন ভাধান তদদত ব্যথ ম দর তনদম্নাি িততদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফতত করুন। 

ক্রতভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দে সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা তনষ্পতিয ভয়ীভা 

১. দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান তদদত না াযদর  অতবদমাগ তনষ্পতি কভ মকতমা 

(অতনক) 

নাভ ও দতফঃ াতকউন নাায সফগভ এনতডত 

অতততযি তচফ (     ) 

সপানঃ +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৯ 

ই-সভইরঃ addsecbudget@mole.gov.bd 

ওদয়ফঃ www.mole.gov.bd 

 

ততন ভা 

২. অতবদমাগ তনষ্পতি কভ মকতমা তনতদ মি ভদয় ভাধান 

তদদত না াযদর 

আতর কভ মকতমা নাভ ও দতফঃ                        

 অতততযি তচফ 

সপানঃ +৮৮০২ ৯৫৮৮৪০২ 

ই-সভইরঃ addsecretary@mole.gov.bd 

ওদয়ফঃ www.mole.gov.bd 

 

এক ভা 

৩. আতর কভ মকতমা তনতদ মি ভদয় ভাধান তদদত না 

াযদর 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাদগয 

অতবদমাগ ব্যফস্থানা সর 

অতবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইট, ফাাংরাদদ তচফারয়, ঢাকা। 

ওদয়ফঃ www.grs.gov.bd 

 

ততন ভা 

 

  

http://dife.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/d5749720-2048-4ca9-a8ef-d83181e003cf
http://dife.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/d5749720-2048-4ca9-a8ef-d83181e003cf
http://dol.gov.bd/site/page/ec049b28-2456-466d-abeb-675d70958d20/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.nsdc.gov.bd/bn/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0/
http://lat.gov.bd/
http://mwb.portal.gov.bd/
http://blwf.gov.bd/citizens_charter
http://blwf.gov.bd/citizens_charter
http://www.mole.gov.bd/
mailto:secretary@mole.gov.bd
http://www.mole.gov.bd/
http://www.grs.gov.bd/


৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

ক্রতভক নাং প্রততশ্রুত/কাতিত সফা প্রাতিয রদক্ষয কযণীয় 

১) স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন জভা প্রদান 

২) মথামথ প্রতক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় তপ তযদাধ 

৩) াক্ষাদতয জন্য তনধ মাতযত ভদয়য পূদফ মই উতস্থত থাকা 

৪) আদফদদনয ধাযাক্রভ অনুাদয সফা গ্রণ 

৫) াতফ মক দমাতগতা 

 

তফঃ দ্রঃ মথামথবাদফ আদফদন ছক পূযণ কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

(সভাঃ াজাান তভয়া) 

মৄগ্নতচফ (প্রান) 

সপানঃ +৮৮০২৯৫৭৫৫৮৭ 

ই-সভইরঃ jsadmin@mole.gov.bd 

 

 

mailto:jsadmin@mole.gov.bd

