
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ক ীয় তহিবল

ম  ও  কমসং ান  ম ণালয়
www.centralfund.gov.bd

সবা দান িত িত (Citizen’s Charter)

১.১.   িভশনিভশন   ওও  িমশনিমশন   

িভশনিভশন ::  বাংলােদেশর সকল অ ল ও েরর তরী পাশাক কারখানার িমক ও িমেকর পিরবােরর আথসামািজক উ য়ন।

িমশনিমশন :  :  সেবা  সং ক িত ানেক ক ীয় তহিবেল মাট র ািন ে র ০.০৩% অথ দান িনি ত কের অ ল ও েরর র ািন খী ািত ািনক
িমক ও িমেকর পিরবারেক ক ীয় তহিবল-এর সবার আওতায় আনা।

২.২.   িত তেসবাস হিত তেসবাস হ   

২২ .. ১১ )  )  ন াগিরকেসবানাগিরকেসবা

িমকিমক সবারসবার   নামনাম সবাসবা   দানদান   
প িতপ িত

েয়াজ নীয়েয়াজ নীয়   
কাগজ পকাগজ প   এবংএবং  

াি ানাি ান

সবাসবা   
এবংএবং  

পিরেশাধপিরেশাধ   
প িতপ িত

সবাসবা   দােনরদােনর   
সময়স ীমাসময়স ীমা

দািয় াদািয় া   
কমকতাকমকতা ( (ন ামনাম , , পদিবপদিব , , ফ ানফ ান   ওও  

ইেমইলইেমইল ))

(( ১১ )) ((২২ )) ((৩৩)) ((৪৪)) ((৫৫)) ((৬৬ )) ((৭৭))
১ শতভাগ 

র ানী খী 
পাশাক িশ  
স ের কমরত 
িমেকর 

এসএসিস 
পরী ায় 
িজিপএ-৪.৫ 
এবং ত  

া  মধাবী 
স ানেদর 
িশ ায় আিথক 
অ দান দান

চেকর মা েম 
আিথক অ দান 

দান।

১। আেবদন ফম-
ক ীয় তহিবেলর 

ওেয়বসাইট, সংি
 পাশাক কারখানা
েয়াজ নীয়েয়াজ নীয়   

কাগজ পকাগজ প
১। সবেশষ 
এস.এস.িস 
পরী ায় া  
মাকশীেটর 
ফেটাকিপ। 
২। িমেকর 
িনেয়াগপে র 
ফেটাকিপ। 
৩। িমেকর 
জাতীয় 
পিরচয়পে র 
ফেটাকিপ। 
৪। স ােনর 
জ সনেদর 
ফেটাকিপ। 
৫। িমক এবং 
স ােনর ১ কিপ 
কের পাসেপাট 
ছিব।

িবনা ে ৯০
কাযিদবস 
(সেবা )

নামঃ বােয়র আল মা ন 
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ফানঃ ৯৫৪৫২৫০

ই- মইলঃ 
zubayer771@gmail.com 

১



২ শতভাগ 
র ানী খী 
পাশাক িশ  
স ের কমরত 
িমক এবং 
িমেকর 

পিরবারেক 
রােরা  
ািধর 

 িচিকৎসার 
জ  আিথক 
অ দান দান

চেকর মা েম 
আিথক অ দান 

দান।

১। আেবদন ফম-
ক ীয় তহিবেলর 

ওেয়বসাইট, সংি
 পাশাক কারখানা
েয়াজ নীয়েয়াজ নীয়   

কাগজ পকাগজ প
১। িচিকৎসা 

ব াপে র রি ন 
ফেটাকিপ। 
২। িমেকর 
িনেয়াগপে র 
ফেটাকিপ। 
৩। িমেকর 
জাতীয় 
পিরচয়পে র 
ফেটাকিপ। 
৪। অ  িমক 
অথবা িমেকর 
পিরবােরর অ  
সদ েদর জাতীয় 
পিরচয়পে র 
ফেটাকিপ। অ  
স ােনর ে  
জ সনেদর 
ফেটাকিপ।
৫। িমেকর এবং 

িমেকর পিরবােরর 
সদ েদর ১ কিপ 
পাসেপাট ছিব। 

িবনা ে ৯০ কাযিদবস 
(সেবা )

নামঃ আিনকা তাশিফয়া আউয়াল
পদবীঃ সহকারী পিরচালক
ফানঃ ৯৫৪৫২৪৯

ই- মইলঃ 
anika.tashfia@yahoo.com

৩ শতভাগ 
র ানী খী 
পাশাক িশ  
স ের কমরত 

মিহলা িমেকর 
মা  ক ােণ 
আিথক অ দান 

দান

চেকর মা েম 
আিথক অ দান 

দান।

১। আেবদন ফম-
ক ীয় তহিবেলর 

ওেয়বসাইট, সংি
 পাশাক কারখানা

েয়াজ নীয়েয়াজ নীয়   
কাগজ পকাগজ প
১। িচিকৎসা 

ব াপে র রি ন 
ফেটাকিপ। 

২। কমরত মিহলা 
িমেকর 

িনেয়াগপে র 
ফেটাকিপ। 

৩। কমরত মিহলা 
িমেকর  জাতীয় 
পিরচয়পে র 
ফেটাকিপ। 

৪। কমরত মিহলা 
িমেকর ১ কিপ 

পাসেপাট ছিব। 

িবনা ে ৯০ কাযিদবস 
(সেবা )

নামঃ আিনকা তাশিফয়া আউয়াল
পদবীঃ সহকারী পিরচালক
ফানঃ ৯৫৪৫২৪৯

ই- মইলঃ
anika.tashfia@yahoo.com

২



৪ শতভাগ 
র ানী খী 
পাশাক িশ  
স ের কমরত 

অব ায় 
ঘটনায় কান 
িমক দিহক 

বা 
মানিসকভােব 

ায়ী অ ম বা 
অসমথ হেল 
অথবা তার 

 ঘটেল 
সংি  িমক 
অথবা তার 
পিরবারেক 
আিথক অ দান 

দান

চেকর মা েম 
আিথক অ দান 

দান।

১। আেবদন 
ফম- সংি  
পাশাক কারখানা, 

িবিজএমইএ, 
িবেকএমইএ

েয়াজ নীয়েয়াজ নীয়   
কাগজ পকাগজ প
িবিজএমইএ, 
িবেকএমইএ ক ক 
িনধািরত 
কাগজপ , 
ওয়ািরশান এর নাম 
ও াংক একাউ  
না ার। 

িবনা ে ১২০
কাযিদবস 
(সেবা )

নামঃ আিনকা তাশিফয়া আউয়াল
পদবীঃ সহকারী পিরচালক
ফানঃ ৯৫৪৫২৪৯

ই- মইলঃ 
anika.tashfia@yahoo.com

 ৫ শতভাগ 
র ানী খী 
পাশাক িশ  
স েরর ব  

গােম েস 
কমরত 

িমেকর 
বতেনর 

আংিশক বা 
স ন অংশ 
পিরেশাধ

চেকর মা েম 
আিথক অ দান 

দান।

িবিজএমইএ এবং 
িবেকএমইএ এর 
মা েম ক ীয় 

তহিবেলর 
মহাপিরচালকেক 
অবিহতকরণ 

িবনা ে ১০ কাযিদবস
( বােডর 
অ েমাদন 
সােপে )

নামঃ বােয়র আল মা ন 
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ফানঃ ৯৫৪৫২৫০

ই- মইলঃ 
zubayer771@gmail.com 

৬ িমকেদরেক 
সবা স েক 

অবিহতকরণ 

চার কায 
(ক াে ইন), 
সভা, 
িলফেলট, ানার 
এবং িব াপেনর 
মা েম

ক ীয় তহিবেলর 
ওেয়বসাইট, িলফেলট, 

ানার, িব াপন

িবনা ে (চলমান 
ি য়া)

৭ কাযিদবস 

নামঃ মাগ ল আউয়াল মরাজ
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ফানঃ ৯৫৪৫২৫০

ই- মইলঃ 
mrzzawal@gmail.com 

৭ ক ীয় তহিবল 
স িকত ত  

দান 

১। পে র 
মা েম
২। ই নিথ, 
ইেমইল, ফান 
অথবা 
ওেয়বসাইেটর 
মা েম 
অবিহতকরণ

পে র মা েম 
অবিহতকরণ

িবনা ে ২ কাযিদবস নামঃ মা ফা পারভীন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ই- মইলঃ 
marufaparvin86@gmail.com 
ফানঃ ৯৫৪৫২৪৯

৮ টিলেফান, 
ই ারেনট এবং 
অ া  
আ ষি ক িবল 
পিরেশাধ 

চেকর মা েম ১। টিলেফান এবং 
ই ারেনট সহ 
অ া  আ ষি ক 
িবেলর কাগজ

িবনা ে ১৫ কাযিদবস নামঃ মা ফা পারভীন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক
ফানঃ ৯৫৪৫২৪৯

ই- মইলঃ 
marufaparvin86@gmail.com 

৯ ক ীয় তহিবল 
স িকত ত  
ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদকরণ 

১। ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদকরণ 
২। ই নিথ, 
ইেমইল অথবা 
ওেয়বসাইেটর 
মা েম 
অবিহতকরণ

পে র মা েম 
অবিহতকরণ

িবনা ে ২ কাযিদবস  নামঃ মাগ ল আউয়াল মরাজ
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ফানঃ ৯৫৪৫২৫০

ই- মইলঃ 
mrzzawal@gmail.com

৩



** কক               অ েমাদেনরঅ েমাদেনর   উপরউপর   সবাসবা   দানদান   অেনকাংেশঅেনকাংেশ   িনভরশীলিনভরশীল । ।  ত েবতেব   ক ীয়ক ীয়   তহ িবলতহ িবল   এরএর   কমকতাকমকতা  এবংএবং  কমচ ার ীেদরকমচ ার ীেদর   লল
লল   সবসব   সময়ইসময়ই   থ ােকথ ােক     সমেয়সমেয়   স েব াস েব া   সং কসং ক  িমকিমক  এবংএবং  িমেকরিমেকর   পিরব ারেকপিরবারেক  সবারসবার   আওতায়আওতায়   আনাআনা।    ।    

২২..২২) )  অভ রীণঅভ রীণ   সবাসবা

িমকিমক সবারসবার   নামনাম সবাসবা   দানদান   
প িতপ িত

েয়াজ নীয়েয়াজ নীয়   
কাগজ পকাগজ প   এবংএবং  

াি ানাি ান

সবারসবার   
  এবংএবং  

পিরেশাধপিরেশাধ   
প িতপ িত

সবাসবা   
দােনরদােনর   

সময়স ীমাসময়স ীমা

দািয়দািয়   াা   কমকতাকমকতা ( (ন ামনাম , , পদিবপদিব , , ফ ানফ ান   ওও  ইেমইলইেমইল ))

(( ১১ )) ((২২ )) ((৩৩)) ((৪৪)) ((৫৫)) ((৬৬ )) ((৭৭))
১ কমকতা ও 

কমচারীেদর 
চা রী 
িনয়িমতকরণ, 
জ তা 

িনধারণ ইত ািদ

১। পিরচালনা 
বাড ক ক 

অ েমাদন
২। অিফস 
আেদশ 
জারীকরন
৩। ই-নিথ, 
ই- মইল ও 
ওেয়বসাইেটর 
মা েম 
অবিহতকরণ 

শাসন শাখা 
ক ক স  

িবনা ে ৩০ 
কাযিদবস

নামঃ এ.এম. ইয়ািছন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ই-
মইলঃ prethebeyasinarafat@gmail.com
ফানঃ ৯৫৪৫৪৯২

২ মা কালীন 
 অ েমাদন

১।  অিফস 
আেদশ 
জারীকরন
২। ই-নিথ, 
ই- মইল ও 
ওেয়বসাইেটর 
মা েম 
অবিহতকরণ

েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ 

যথাসমেয় আেবদন

িবনা ে ০৭ 
কাযিদবস

নামঃ এ.এম. ইয়ািছন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ই-
মইলঃ prethebeyasinarafat@gmail.com
ফানঃ ৯৫৪৫৪৯২

৩ াি  িবেনাদন ১। পে র 
মা েম 
অবিহতকরণ
২। ই-নিথ, 
ই- মইল ও 
ওেয়বসাইেটর 
মা েম 
অবিহতকরণ

১। আেবদন
২।  

া তার সনদ
৩। েযাজ  

ে  সবেশষ 
ভাগ ত অিজত 

 ম রীর 
আেদেশর কিপ

িবনা ে ০৭ 
কাযিদবস

নামঃ এ.এম. ইয়ািছন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ই-
মইলঃ prethebeyasinarafat@gmail.com
ফানঃ ৯৫৪৫৪৯২

৪ অিজত ১। পে র 
মা েম 
অবিহতকরণ
২। ই-নিথ, 
ই- মইল ও 
ওেয়বসাইেটর 
মা েম 
অবিহতকরণ

১। আেবদন
২।  

া তার সময় 

িবনা ে ১০ 
কাযিদবস

নামঃ এ.এম. ইয়ািছন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ই-
মইলঃ prethebeyasinarafat@gmail.com
ফানঃ ৯৫৪৫৪৯২

৫ কি উটার, 
য াংশ, 
আসবাবপ  
এবং শনারী 

ািদ 
সরবরাহ

১। পে র 
মা েম 
অবিহতকরণ

আেবদন/ 
ির ইিজশন

িবনা ে ৩০ 
কাযিদবস

নামঃ এ.এম. ইয়ািছন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ই-
মইলঃ prethebeyasinarafat@gmail.com
ফানঃ ৯৫৪৫৪৯২

৪



৫ িশ ণ দান ১। পে র 
মা েম 
অবিহতকরণ
২। ই-নিথ, 
ই- মইল ও 
ওেয়বসাইেটর 
মা েম 
অবিহতকরণ

১। ম ও 
কমসং ান 
ম নালয়, অ  
কান ম নালয় 

এবং সং ার 
 িবিভ  ানীয় 

িশ েনর 
আম ন
২। ক ীয় 
তহিবল এর 
িবিভ  
কমপিরক নােত 
উে িখত 

িশ ন এবং 
িবিবধ িশ ন 

িবনা ে ১০ 
কাযিদবস 

নামঃ এ.এম. ইয়ািছন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ই-
মইলঃ prethebeyasinarafat@gmail.com
ফানঃ ৯৫৪৫৪৯২

৬ বেদিশক 
িশ েণ 

মেনানয়ন 

১। সরকারী 
আেদেশর 
মা েম 
অবিহতকরণ
২। ম নালয় 
এবং ক ীয় 
তহিবেলর 
ওেয়বসাইট 
এর মা েম 
অবিহতকরণ

১। ম ও 
কমসং ান 
ম নালয়, অ  
কান ম নালয় 

এবং সং ার 
িবেদশী আম ন
২। ক ীয় 
তহিবল এর 
িবিভ  কম চীর 
আওতায় 
বেদিশক 
িশ েন 

মেনানয়ন

িবনা ে ২১ 
কাযিদবস

নামঃ শামীমা লতানা দয়
পদবীঃ উপ-পিরচালক 
ফানঃ ৯৫৪৫২৫০

ই- মইলঃ shamimahridoy1210@gmail.com

৭ অবসরকালীন 
েযাগ িবধা 
দান

১। সরকারী 
আেদেশর 
মা েম 
অবিহতকরণ
২। ম নালয় 
এবং ক ীয় 
তহিবেলর 
ওেয়বসাইট 
এর মা েম 
অবিহতকরণ

১। আেবদন
২। েয়াজনীয় 

আ ষি ক 
কাগজপ

িবনা ে ১৫ 
কাযিদবস

নামঃ শামীমা লতানা দয়
পদবীঃ উপ-পিরচালক 
ফানঃ ৯৫৪৫২৫০

ই- মইলঃ shamimahridoy1210@gmail.com

৮ বতন/ভাতা 
দান

চক দােনর 
মা েম

অথ শাখা ক ক 
দান ত

িবনা ে ৭ কাযিদবস নামঃ মা ফা পারভীন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক
ফানঃ ৯৫৪৫২৪৯

ই- মইলঃ marufaparvin86@gmail.com
৯ টিলেফান, 

ই ারেনট এবং 
অ া  
আ ষি ক িবল 
পিরেশাধ 

চেকর 
মা েম

১। টিলেফান 
এবং ই ারেনট 
সহ অ া  
আ ষি ক 
িবেলর কাগজ

িবনা ে ১৫ 
কাযিদবস

নামঃ মা ফা পারভীন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক
ফানঃ ৯৫৪৫২৪৯

ই- মইলঃ marufaparvin86@gmail.com

১০ িবিভ  িশ ন, 
সিমনার, 

সভার ভাতািদ 
দান

অথ দান ১। অিফস 
আেদেশর কিপ
২। িশ ন, 
সভা, 
সিমনােরর 

উপি িত 
তািলকা

িবনা ে ৫ কাযিদবস নামঃ মা ফা পারভীন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক
ফানঃ ৯৫৪৫২৪৯

ই- মইলঃ marufaparvin86@gmail.com 

৫



িমক কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ 
করেবন

যাগােযােগর কানা িন ি র 
সময়সীমা

১ দািয় া  কমকতা 
সমাধান িদেত না পারেল

অিভেযাগ িন ি  
কমকতা (অিনক)

 পদিবঃ মহাপিরচালক
ই- মইলঃ centralfund.mole@gmail.com 
ফানঃ ৯৫৪৫৪৮৮

িতন মাস

অিনক কমকতার 
অ পি েত িবক  
অিনক কমকতা 

নামঃ এ.এম. ইয়ািছন
পদবীঃ সহকারী পিরচালক
ই-
মইলঃ prethebeyasinarafat@gmail.com
ফানঃ ৯৫৪৫৪৯২

২ অিভেযাগ িন ি  
কমকতা িনিদ  সমেয় 
সমাধান িদেত না 
পারেল 

আিপল কমকতা
বতমান দািয় া
নামঃ ড. সিলনা আ ার  
পদিবঃ অিতির  সিচব (উ য়ন)
ফানঃ ৯৫৪৬২২৮

ই- মইলঃ addsecdev@mole.gov.bd
ওেয়বঃ www.mole.gov.bd

এক 
মাস

 ১১         
         ৮

ওেয়বসাইেট 
ত  
হালনাগাদকরণ 

১। পে র 
মা েম 
অবিহতকরণ 
২। ই নিথ, 
ইেমইল 
অথবা 
ওেয়বসাইেটর 
মা েম 
অবিহতকরণ 

পে র মা েম 
অবিহতকরণ

িবনা ে ২ 
কাযিদবস

নামঃ মাগ ল আউয়াল মরাজ
পদবীঃ সহকারী পিরচালক
ফানঃ ৯৫৪৫২৫০

ই- মইলঃ mrzzawal@gmail.com 

১২ হাডওয় ার 
সম া 
সমাধােন 
কায ম হণ 

সরাসির পে র মা েম 
অবিহতকরণ

িবনা ে ১০ 
কাযিদবস

নামঃ মাগ ল আউয়াল মরাজ
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ফানঃ ৯৫৪৫২৫০

ই- মইলঃ mrzzawal@gmail.com 

১৩ সফটওয় ার 
সম া 
সমাধােন 
কায ম হণ

সরাসির পে র মা েম 
অবিহতকরণ

িবনা ে ৩ কাযিদবস নামঃ মাগ ল আউয়াল মরাজ
পদবীঃ সহকারী পিরচালক
ফানঃ ৯৫৪৫২৫০

ই- মইলঃ mrzzawal@gmail.com 

১৪ নটওয়াক 
(ই ারেনট 
সংেযাগ, 
ওয়াইফাই) 
সম া সমাধান

সরাসির পে র মা েম 
অবিহতকরণ

িবনা ে ৫ কাযিদবস নামঃ মাগ ল আউয়াল মরাজ
পদবীঃ সহকারী পিরচালক 
ফানঃ ৯৫৪৫২৫০

ই- মইলঃ mrzzawal@gmail.com 

৩)অিভেয াগঅিভেয াগ   ব াপন াব াপন া  প িতপ িত  (  ( GRS) GRS) 
৪৪ ) )  আপন ারআপন ার  কােছকােছ   আমােদরআমােদর  ত াশ াত াশ া  

িমক িত ত কাি ত সবা াি র লে  করণীয়
১ যথাযথ প িত অ সরন কের আেবদন ফম রন এবং যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন জমাদান।
২ আেবদনপে র সােথ েয়াজনীয় কাগজপ  স কভােব রণ। য়া/জাল কাগজপ  না রণ। 
৩ কমে ে  সাবধানতা অবল ন। য কান ধরেনর অনাকাি ত ঘটনা এবং  আমােদর কা  নয়।  
৪ িনেজর এবং পিরবােরর া  র া িনি ত করার লে  পির ার পির  থাকা এবং পাশাক কারখানায় কােজর সময় 

কমে  পির ার পির  রাখা। 
৫ আপনার স ানেক িশ ায় িশি ত করা। 
৬ সািবক সহেযািগতা।

৬



২৩-১২-২০২১ ১২:৬ :৫৪
মাগ ল আউয়াল মর াজ

সহ কার ী পিরচালক (সম য় ও আই ), সম য় ও
আই  শাখা

ক ীয় তহ িবল

২৬ -১২-২০২১ ১৪:২৭:৪৩
ড . সিলন া আ ার

মহ াপিরচালক (অিতির  দািয় ),
মহ াপিরচালেকর  দ র

ক ীয় তহ িবল

৭


