
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদদল রকার 

ররচাদকর কায যায় 

রবভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা 

শ্রম ভবন ( ৫ম তা) 

১৯৬, লীদ সয়দ নজরু ইাম রণী 

রবজয়নগর, ঢাকা-১০০০ 

 

রবয়: ক্রাইর ম্যাদনজদমন্ট করমটির দদের দারয়ত্ব অ যণ প্রদে। 

সূত্র : শ্রম ও কম যাংস্থান মন্ত্রণাদয়র ১২-০৪-২০২০ তাররদের ৪০.০০.০০০০.০০৩.৩৬.০০৩.২০- ৬৪ নাং ত্র 

 

উর্য যক্ত রবদয় এবাং সূদত্রাক্ত দত্র গঠিত করমটির রনদনাক্ত কম যকতযাগণদক মগ্র ঢাকা জজার এাকারভরিক তত্বাবধায়দকর দারয়ত্ব 

প্রদান করা ।  

 

ক্ররম

ক নাং 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত তত্বাবধায়ক 

কম যকতযার নাম            

( করমটির দে) ও 

দরব ও জমাবাই নম্বর  

কাম য-এরাকা ও ফর্ যনা কভ যকর্যাদেয নাভ ও েফী মভাফাইর নং ই-মভইর 

০১ জমাোঃ আমগীর 

জাাইন, 

কারী ররচাক 

রবভাগীয় শ্রম দপ্তর, 

ঢাকা। 

০১৭১১৪৫২৮৪১ 

 

াজাানপুয, বুজফাগ, 

মোায ও নফাফগঞ্জ 

থানাধীন ম্পূর্ য এরাকা 

পযাে আরী, 

শ্রভ রযে যক (স্বাস্থ্য) 
০১৭২৩৫৭৬৪৮৩ 

alimdforhad751@gm

ail.com, 

ফাড্ডা ও বাটাযা থানাধীন 

ম্পূর্ য এরাকা 

মর্ৌরপকুর ইরাভ, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭১৭৬৮৬০০১ tawfiqnstu@gmail.co

m 

নুযজাান রুভানা, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭১৭৫০৩৬১৭

  

noorjahanrumana17

@gmail.com 

উত্তযা ও তুযাগ থানাধীন 

ম্পূর্ য এরাকা 

১. মভাাম্মে ওয়ারদুর ক 

ভ ূঁইয়া,     

 শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭১১১০৩৯৫৯৭ 

 

wahidulhaquelig@g

mail.com, 

২. মভাছা: াানাজ াযবীন, 

শ্রভ রযে যক (স্বাস্থ্য) 

০১৭০৫৬৯০০৩৭ shahanazp13@gmail

.com, 

মাত্রাফারি, মেভযা ও 

কেভর্রী থানাধীন ম্পূর্ য 

এরাকা 

 

১.লুৎফুন নাায, 

কাযী ভারযে যক (স্বাস্থ্য) 

০১৭১২৫০৬৮০২ 

 

lutfun.hossain@gmai

l.com, 

২. মভাোঃ পযাে মাদন, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৯১৬২৭৮৭৫৯ forhadsmdife@gmail

.com, 

উত্তযখান ও েরির্খান 

থানাধীন ম্পূর্ য এরাকা 

১. মভাোঃ া জাান, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৫৫৮৩১৮০৪৯ shahjahan.lig@gmail

.com, 

২. জাাঙ্গীয মাাইন, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭০৮১১২২৫০ jhossain941288@gm

ail.com 

চক ফাজায ও 

কাভযারঙ্গযচয থানাধীন 

ম্পূর্ য এরাকা 

১।দভা: আরভগীয মাাইন  

শ্রভ রযে যক (মপটি) 

০১৭১৫৩১৩১৯১ alamgir.dife@gmail.

com, 

২।দভা: আবুর কারাভ আজাে 

 শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭১৫৩০৫৪২৪ azadkalam105@gma

il.com 

http://dol.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/7206371b-9765-4568-85cc-adcc13d2d77b/
http://dol.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/7206371b-9765-4568-85cc-adcc13d2d77b/
mailto:lutfun.hossain@gmail.com
mailto:lutfun.hossain@gmail.com


০২ জমাোঃ জাদ আরজম 

কারী ররচাক 

রবভাগীয় শ্রম দপ্তর, 

ঢাকা। 

০১৭৯১৭২০২০৯ 

 

 

সুত্রাপুয ও মগন্ডারযয়া 

থানাধীন ম্পূর্ য এরাকা 

 

১. এ এভ রজান, 

কাযী ভারযে যক 

(াধাযর্) 

০১৭৩২১০৬২৮৩ 

 

zisan_pa@yahoo.com

, 

 

২. মভাোঃ এনামুর ক, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭০৮১১২০৮৯ enamul.dife@gmail.c

om, 

শ্যাভপুয ও ওয়াযী 

থানাধীন ম্পূর্ য এরাকা 

১. এ রফ এভ মগারাভ াযদবজ, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্),  

১৮১৯৮৪৩৮৬৭ parvezdife@gmail.co

m 

 মভাাম্মােপুয, রনউ 

ভাদকযট, করাফাগান ও 

াফাগ এফং বালার্দটক 

থানাধীন ম্পূর্ য এরাকা 

১। মভা: ারেউজ্জাভান  

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

২। রভজানুয যভান  

০১৭১১৩০২৭৮০ htcs82@gmail.com 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

রভজানুয যভান পুযান  

০১৭১৭৮৮৭৩১১ mizan.anthro@gmail

.com, 

রভযপুয, া আরী , োরু 

ারাভ ও রূনগয থানাধীন 

ম্পূর্ য এরাকা 

১। ারিয আদনায়ায , শ্রভ 

রযে যক (াধাযর্) 

০১৬৭২২২১৩২৩  

২। প্না যানী আঢ্য, শ্রভ 

রযে যক (াধাযর্) 

০১৭১৬৩৯৮৬৩৩ swapna.adhya09@g

mail.com 

মদয ফাংরানগয , ল্লফী, 

রূনগয ও কাপরুর 

থানাধীন ম্পূর্ য এরাকা 

 

১।দভাাম্মে আফদুর মভার্াদরফ 

  

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭১৭৩৩৫০১৮  

 

২। উদম্ম ারভা ররা,  

শ্রভ রযে যক (াধাযর্ 

০১৭১২১১৭৭৭৫ salma.lisa@gmail.co

m, 

০৩ এ এম াঈদ আম 

শ্রম ররদল যক 

(াধারণ) 

ককারোনা ও 

প্ররতষ্ঠান ররদল যন 

অরধদপ্তর, 

উমাররদল যদকর 

কায যায়,ঢাকা। 

০১৮১২৪৭১০০৮ 

 

ধানভরন্ড ও াবায 

থানাধীন ঢ্াকা আরযচা 

ভািদকয োন ার্শ্য 

ওধাভযাই থানা এরাকা 

১.মভা: যরপকুর ইরাভ 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৮২৯৯৫১৩২৭ 

 

rafiqul.difelig@gmai

l.com, 

২. র্রছনা আক্তায, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭২৯৯৬৩৫০৯ tahshina1112@gmail

.com, 

আোফয ও াবায থানাধীন 

ঢ্াকা-আরযচা ভা িদকয 

ফাভ ার্শ্য 

 

১. মভাোঃ আান জারভর, 

 শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৯২০৩০৩৭৬৯ a.jamil.dife@gmail.c

om, 

২. সয়ে নারে াান, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭১১০১৪৭৯২ nahid3854@gmail.co

m 

যভনা, মর্জগাঁও ও 

মর্জগাঁও রল্প থানাধীন 

ম্পূর্ য এরাকা 

১।  পাযজানা ইরাভ, শ্রভ 

রযে যক (াধাযর্) 

০১৬৭৭৪০১০০০ farzanaislam527@g

mail.com 

২। জাাঙ্গীয আরভ, শ্রভ 

রযে যক (াধাযর্) 

০১৭৩৬৪৩৪৬৭৬ jahangir610921@gm

ail.com 

ভরর্রঝর ও যাভপুযা 

থানাধীন ম্পূর্ য এরাকা 

 

১. এ. এভ. াঈে আরভ, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৮১২৪৭১০০৮ sayeddipu7@gmail.c

om, 

২. এররজা আক্তায, 

রযে যক (াধাযর্) 

০১৭২৬২৭০২৯৩ elizaakter00@gmail.

com 

এয়াযদাট য, 

 

২. জাাঙ্গীয মাাইন, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭০৮১১২২৫০ jhossain941288@gm

ail.com 

কযান্টনদভন্ট  

 

১।  পাযজানা ইরাভ, শ্রভ 

রযে যক (াধাযর্) 

০১৬৭৭৪০১০০০ farzanaislam527@g

mail.com 

mailto:parvezdife@gmail.com
mailto:parvezdife@gmail.com
mailto:htcs82@gmail.com
mailto:nahid3854@gmail.com
mailto:nahid3854@gmail.com
mailto:farzanaislam527@gmail.com
mailto:farzanaislam527@gmail.com
mailto:sayeddipu7@gmail.com
mailto:sayeddipu7@gmail.com
mailto:farzanaislam527@gmail.com
mailto:farzanaislam527@gmail.com


২। জাাঙ্গীয আরভ, শ্রভ 

রযে যক (াধাযর্) 

০১৭৩৬৪৩৪৬৭৬ jahangir610921@gm

ail.com 

রখরদির্   ২. মভাোঃ মভাদয়র্ উরিন, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৯১৫০১৩৩৮২ himu.dife@gmail.co

m 

 
 

০৪ নঈমু আরজজ 

শ্রম ররদল যক 

(াধারণ) 

ককারোনা ও 

প্ররতষ্ঠান ররদল যন 

অরধদপ্তর, 

উমাররদল যদকর 

কায যায়,ঢাকা। 

০১৭২৬০১১২৮৮ 

 

ল্টন ও রখরগাঁও থানাধীন 

ম্পূর্ য এরাকা 

১. সুেী চন্দ্র মেফ, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭১৭৫৪০৮২৯ deb.sudip16@yahoo.

com 

২. নঈমুর আরজজ  

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭২৬০১১২৮৮ nayanlucy@gmail.co

m, 

ফংার ও মকার্য়ারী 

থানাধীন ম্পূর্ য এরাকা 

১. মভাাম্মে ভাইনুর ইরাভ, 

কাযী ভারযে যক 

(মপটি) 

০১৭০৮১১২০৭৯ mainulislam4180@g

mail.com, 

২. মভাোঃ যরকবুর াান,শ্রভ 

রযে যক (স্বাস্থ্য)  

০১৭১৪৬১২৬৩৩ rakihasan007@gmai

l.com, 

ফনানী ও গুরান থানাধীন 

ম্পূর্ য এরাকা 

১.েীা েত্ত, 

কাযী ভারযে যক(স্বাস্থ্য) 

০১৭১৪২৬৬৮৪৩ laxmi.rose1@gmail.c

om, 

২. মভাোঃ মভাদয়র্ উরিন, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৯১৫০১৩৩৮২ himu.dife@gmail.co

m 

রারফাগ, াজাযীফাগ ও 

মকযার্ীগঞ্জ থানাধীন ম্পূর্ য 

এরাকা 

মভাাম্মে ভান্নান মাদন, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্ 

০১৭১৬৮৪৯৮৩০ mannan.dife@gmail.

com, 

   

আশুররয়া থানাধীন 

আশুররয়া ফাজায ব্রীজ দর্ 

রজযাফ ফা ষ্ট্যান্ড দর্ ফি 

যাঙ্গাভাটি দয় 

কযান্টনদভন্ট মযাে দয় 

মেইযী পাভ য ম যন্ত যাস্তায 

ফাভ ার্শ্য । 

১। মভা: আদনায়ারুর ইরাভ 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭১৫৩৩৩৫২৩ anu080487@gmail.c

om 

২। মভা: মুছা  

শ্রভ রযে যক (াধাযর্ 

০১৭৯২২১৬৮১৮ musa.dife89@gmail.

com, 

আশুররয়া থানাধীন 

রজযাদফা ফাষ্ট্যান্ড দর্ 

যাস্তায ফাভার্শ্য দয় 

ফাইাইর ব্রীজ দয় 

স্মৃরর্দৌধ ম যন্ত যাস্তায 

ফাভার্শ্য এরাকা । 

১. আর মরার, 

শ্রভ রযে যক (মপটি) 

০১৭২০২৮৯০০৭ helal.kuet@gmail.co

m 

২.আবুর খাদয়য মভাাম্মে টিপু 

সুরর্ান, 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্), 

০১৭২৩০৫৩৬৭৫ tipusultancps@gmail

.com 

আশুররয়া থানাধীন 

আশুররয়া ফাজায দর্ 

ফাইাইর ব্রীজ দয় 

করফযপুয ম যন্ত যাস্তায 

রিভ ার্শ্য এরাকা । 

১. এ, এভ, াইফুর ইরাভ 

শ্রভ রযে যক (াধাযর্) 

০১৭১২৭০৫৮৭০ saifuldife@gmail.co

m 

২. ইযার্ মাদন, 

শ্রভ রযে যক (স্বাস্থ্য) 

০১৮১৬৩৪৩৯১৪ samiaisrat71@gmail.

com 

 

 

 

 

mailto:himu.dife@gmail.com
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দারয়ত্বপ্রাপ্ত তত্বাবধায়ক কম যকতযাগদণর কাদজর রররধ 

১. দারয়ত্ব অ যন করা দয়দে এমন এাকার ররদল যদকর াদথ াব যক্ষরনক জযাগাদযাগ রক্ষা করা ।  

২. ক্রাইর ম্যাদনজদমন্ট করমটির কাম যরররধ জমাতাদবক রনধ যাররত েক অনুাদর রবরভন্ন কম যএাকার ররদল যকগদণর রনকট দত 

তথ্য াংগ্র, যাচাই এবাং করমটির দেরচব বরাবর উস্থান। 

৩. উদ্ভূত শ্রম রররস্থরতদত প্রদয়াজদন ক্রাইর ম্যাদনজদমন্ট করমটির দে , শ্ররমক প্ররতরনরধ, ইন্ড্রারিয়া পুরল এবাং স্থানীয় 

প্রলাদনর াজথ জযাগাদযাগ কদর কম যএাকার ররদল যকগণদক প্রদয়াজনীয় রনদদ যলনা প্রদান।  

 

 

 

 

রবতরণ: 

১. ক দে, ক্রাইর ম্যাদনজদমন্ট করমটি, ঢাকা। 

২. ক ররদল যক, ককারোনা ও প্ররতষ্ঠান  ররদল যন অরধদপ্তর, 

উমাররদল যদকর কায যায়, ঢাকা। 

 

অনুরর: দয় জ্ঞাতাদথ য: 

১. রচব, শ্রম ও কম য াংস্থান মন্ত্রণায়, বাাংাদদল রচবায়, ঢাকা। 

২.ভারযে যক, ককারোনা ও প্ররতষ্ঠান ররদল যন অরধদপ্তর, ১৯৬ লীদ সয়দ 

নজরু ইাম ররণ, রবজয় নগর, ঢাকা-১০০০। 

৩.মাররচাক, শ্রম অরধদপ্তর, ১৯৬ সয়দ নজরু ইাম ররণ, রবজয় নগর, 

ঢাকা-১০০০। 

৪. মাররচাক (অরতররক্ত আইরজর), রলল্প পুরল, প্রধান কায যায়, াউজ-১৩, 

জরাড-০৭, জক্টর-১০, উিরা, ঢাকা। 

৫. জজা প্রলাক, ঢাকা জজা। 

৬. প্ররতমন্ত্রী মদাদয়, শ্রম ও কম যাংস্থান মন্ত্রণায়, এঁর একান্ত রচব ( মাননীয় 

প্ররতমন্ত্রী মদাদদয়র দয় অবগরতর জন্য) 

 

 

 

স্বাক্ষররত 

জমাাম্মদ আরমনু ক 

ররচাক, রবভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা 

এবাং 

আবায়ক 

ক্রাইর ম্যাদনজদমন্ট করমটি, ঢাকা। 

 

 

 

 


