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সসবা প্রোন প্রমতশ্রুমত (Citizen’s Charter) 
 

১. মিশন ও মিশন 

মিশন:  বাাংলাদেদশর সকল অঞ্চল ও স্তদরর প্রামতষ্ঠামনক ও অপ্রামতষ্ঠামনক শ্রমিক ও শ্রমিদকর পমরবাদরর আর্ ম সািামজক উন্নয়ন। 
 

মিশন: সদব মাচ্চ সাংখ্যক প্রমতষ্ঠানদক বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন তহমবদল লি্াাংশ প্রোন মনমিত করত সকল অঞ্চল ও স্তদরর প্রামতষ্ঠামনক ও অপ্রামতষ্ঠামনক শ্রমিক ও শ্রমিদকর পমরবারদক বাাংলাদেশ  

         শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন এর সসবার আওতায় আনা। 
   

২. প্রমতশ্রুত সসবাসমুহ   

২.১)  নাগমরক সসবা  

ক্রমিক সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (নাি, পেমব, সফান 

ও ই-সিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কি মরত অবস্থায় দুর্ মটনায় সকান শ্রমিক 

দেমহক বা িানমসকিাদব স্থায়ী অক্ষি বা 

অসির্ ম হদল অর্বা তার মৃত্য্ র্টদল সাংমিষ্ট 

শ্রমিক অর্বা তার পমরবারদক আমর্ মক 

অনুোন প্রোন 

 

সেদকর িাধ্যদি 

আমর্ মক অনুোন প্রোন। 

 

বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ 

ফাউদেশদনর ওদয়বসাইট, 

কলকারখানা প্রমতষ্ঠান ও 

পমরেশ মন অমধেির ও শ্রি 

অমধেির 

মবমনিয় মূল্য সনই ১ সিাহ সর্দক ৬ 

িাস 

নািঃ ম োহোম্মদ আহম্মম্মদ আলী  
পেমবঃ উপ পরিচোলক (উপসরচব) 

ই-সিইলঃ blwf.mole@gmail.com 

সফানঃ ৯৫৪৫৩১৫ 

২ দুরাদরাগ্য ব্যামধর মেমকৎসার জন্য আমর্ মক 

অনুোন প্রোন 
 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- 

৩ শ্রমিদকর সিধাবী সন্তাদনর উচ্চ মশক্ষায় 

আমর্ মক অনুোন প্রোন 
 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- 

৪ কি মরত অবস্থায় দুর্ মটনাজমনত কারদণ সকান 

শ্রমিদকর জরুরী মেমকৎসা ব্যয় মনব মাদহর জন্য 

আমর্ মক অনুোন প্রোন 
 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- যত তাড়াতামড় 

সম্ভব 

৫ শ্রমিদকর মৃতদেহ পমরবহন ও সৎকাদরর জন্য 

আমর্ মক অনুোন প্রোন 
 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- 

৬ অপ্রামতষ্ঠামনক খাদত কি মরত িমহলা শ্রমিদকর 

িাতৃত্ব কল্যাদণ আমর্ মক অনুোন প্রোন 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- 

 

 

 

http://www.blwf.gov.bd/
mailto:blwf.mole@gmail.com


 

২.২) োিমরক সসবা 

ক্রমিক সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

সসবামূল্য এবাং পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (নাি, পেবী, সফান 

ও ই-সিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্রমশক্ষণ প্রোন 

 

ওয়াকমশপ আদয়াজন কদর বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ 

ফাউদেশদনর ওদয়বসাইট 

প্রেমলত মবমধমবধান 

অনুযায়ী 

প্রদয়াজন অনুযায়ী নািঃ সগাকুল কৃষ্ণ সর্াষ  
পেমবঃ িহাপমরোলক 

ই-সিইলঃ blwf.mole@gmail.com 

সফানঃ ৯৫৪৫৮৬৭ 

২ শ্রমিক এবাং তাদের পমরবাদরর 

সেস্যদের মেমকৎসাদর্ ম মবমিন্ন 

শ্রি কল্যাণ সকদে মেমকৎসক 

মনদয়াগ 

সরাসমর মেমকৎসদকর িাধ্যদি টিদকট প্রামিস্থান- সাংমিষ্ট 

শ্রি কল্যাণ সকে 

     ৫ টাকার টিদকট প্রমত কি মমেবস নািঃ সগাকুল কৃষ্ণ সর্াষ 
পেমবঃ িহাপমরোলক 

ই-সিইলঃ blwf.mole@gmail.com 

সফানঃ ৯৫৪৫৮৬৭ 

৩ জনগণদক বাাংলাদেশ শ্রমিক 

কল্যাণ ফাউদেশদনর সসবা 

সম্পদকম অবমহতকরণ 

 

বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ 

ফাউদেশদনর ওদয়বসাইট, 

মলফদলট, ব্যানার এবাং 

মবজ্ঞাপদনর িাধ্যদি 

প্রদযাজ্ নয়       প্রদযাজ্ নয়   সাব মক্ষমনক নািঃ সিাহাম্মে আহদম্মে আলী 

পেমবঃ উপ পমরোলক (উপসমেব) 

ই-সিইলঃ blwf.mole@gmail.com 

সফানঃ ৯৫৪৫৩১৫ 

৪ ওদয়বসাইদটর িাধ্যদি অনলাইন 

সসবা প্রোন 

অনুোন ফি ম আপদলাড, অনুোন 

প্রািদের নাদির তামলকা 

হালনাগােকরণ, লি্াাংশ 

প্রোনকারী সকাম্পনীর নাদির 

তামলকা হালনাগােকরণ 

বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ 

ফাউদেশদনর ওদয়বসাইট 

 মবমনিয় মূল্য সনই    সাব মক্ষমনক নািঃ  রিয়ো ত উল্লোহ  

পেমবঃ অরিস সহকোিী 
ই-সিইলঃ blwf.mole@gmail.com 

সফানঃ ৯৫৪৫৮৬৭ 

২.৩) অি্ন্তরীণ সসবা 

ক্রমিক সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

সসবামূল্য এবাং পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা (নাি, পেবী, সফান 

ও ই-সিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ছুটি প্রোন প্রাপ্যতা অনুযায়ী েরখাদস্তর 

িাধ্যদি 

বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ 

ফাউদেশদনর েির 

 

প্রদযাজ্ নয় প্রাপ্যতা অনুযায়ী নািঃ সিাহাম্মে আহদম্মে আলী 

পেমবঃ উপ পমরোলক (উপসমেব) 

ই-সিইলঃ blwf.mole@gmail.com 

সফানঃ ৯৫৪৫৩১৫  ২ প্রদয়াজনীয় লমজমিক প্রোন সরাসমর বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ 

ফাউদেশদনর েির 

বামষ মক বাদজট অনুযায়ী প্রদয়াজন অনুযায়ী 
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