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নাং-৪০.০০.০০০০.০০৩.৩৬.০০৩.২০- 6৪ তাচরখঃ                                   

২৯ চিত্র ১৪২৬  

১২ এচপ্রল ২০২০  

চবষয়ঃ  কদরানা ভাইরাস সাংক্রমণজচনত কারদণ শ্রম পচরচস্থচত মমাকাদবলায় ক্রাইচসস ম্যাদনজদমন্ট কচমটি গঠন 

 

কদরানা ভাইরাস (মকাচভড-১৯) সাংক্রমদণর প্রভাদব সৃষ্ট পচরচস্থচতদত শ্রম পচরচস্থচত স্বাভাচবক রাখা এবাং িলমান চশল্প প্রচতষ্ঠাদন 

কম মরত শ্রচমক-কম মিারীদের চনরাপত্তা চনচিত করার লদযে শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন শ্রম অচধেপ্তর এবাং কলকারখানা ও 

প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন অচধেপ্তদরর মাঠ পর্ মাদয়র কম মকতমা, সাংচিষ্ট এলাকার মাচলক এবাং শ্রচমক প্রচতচনচধর সমন্বদয় চনম্নচলচখত ক্রাইচসস 

ম্যাদনজদমন্ট কচমটি চনদে মশক্রদম গঠন করা হদলাঃ 

 

১। ঢাকা মজলাঃ 

ক্রঃ 

নাং 

কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও 

পেচব 
েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

1।  
জনাব মমাহাম্মে আচমনুল হক 

পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা। আহবায়ক 

০১৭৪৫৭৩৮৫৫৫ 

aminul.haque@dol.gov.bd 

 

2।  
জনাব মমাঃ মমদহেী হাসান 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, ঢাকা 

সেস্য 

সচিব 

০১৭১৭৯৫৪৩৭৪ 

digfe.dhaka@gmail.com 

 

৩। 
জনাব মমাঃ আলমগীর মহাসাইন 

সহকারী পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা। সেস্য 

০১৭১১৪৫২৮৪১ 

hossain.alamgir@dol.gov.bd 

 

৪। 
জনাব মমাঃ মসাদহল আচজম 

সহকারী পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা। সেস্য 

০১৭৯১৭২০২০৯ 

shohel.du@yahoo.com 

 

৫। 
জনাব নঈমুল আচজজ 

শ্রম পচরেশ মক (সাঃণ)  

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, ঢাকা। 
সেস্য 

০১৭২৬০১১২৮৮ 

nayanlucy@gmail.com 

 

৬। 
জনাব এস এম সাঈে আলম  

শ্রম পচরেশ মক (সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর ,ঢাকা। 
সেস্য 

০১৮১২৪৭১০০৮ 

sayeddipu7@gmail.com 

 

৭। 
জনাব মমাহাম্মে হাদতম 

প্রথম সহ সভাপচত 
চবদকএমইএ সেস্য 

০১৭১১৫৩৩২২৮ 

hatem@mbknit.com 

 

৮। 
জনাব মমাঃ রচিকুল ইসলাম 

অচতচরক্ত সচিব (শ্রম) 
চবচজএমইএ সেস্য 

০১৯১৩৫২৯৮৬২ 

rafiq.islam@bgmea.com.bd 

 

৯। 
জনাব কামরুল আহসান 

সভাপচত 
জাতীয় শ্রচমক মিডাদরশন সেস্য 

০১৫৫২৩৭৭৩১৬  

১০। 
জনাব নইমুল আহসান জুদয়ল 

মজনাদরল মসদক্রটারী,  

জাতীয় শ্রচমক মজাট 

বাাংলাদেশ। 
সেস্য 

০১৭১২৬৮৭৯০১ 

sjoteb@gmail.com 

 

 

২। গাজীপুর মজলাঃ 

µt 

bs 

Kg©KZ©vi/cÖwZwbwai bvg I 

c`ex 

`ßi/cÖwZôv‡bi bvg 

KwgwU‡Z 

Ae ’̄vb 

‡gvevBj b¤̂i 

gšÍe¨ 

1.  জনাব ‡gvt BDmyd Avjx 

Dcgnvcwi`k©K 

KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b 

Awa`ßi, MvRxcyi| 

AvnevqK 01711170053 

 

http://www.mole.gov.bd/
http://dol.dhakadiv.gov.bd/site/officer_list/7206371b-9765-4568-85cc-adcc13d2d77b/
mailto:hatem@mbknit.com
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2.  জনাব মমাঃ সাইকুল ইসলাম 

উপপচরিালক 

চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা। সেস্য সচিব ০১৭২৬১১৩১৮৩ 

 

3.  জনাব ‡gvt †gvZv‡je wgqv 

mnKvix gnvcwi`k©K 

(mvaviY) 

KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b 

Awa`ßi, MvRxcyi| 

m`m¨ 01674682034 

 

4.  জনাব ‡gvt ZvwiKzj Bmjvg 

kÖg cwi`k©K (¯̂v ’̄¨) 

KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b 

Awa`ßi, MvRxcyi| 

m`m¨ 01716257949 

 

5.  জনাব ‡gvt Avãyj nvbœvb 

M‡elbv Kg©KZ©v 

AvBAviAvB, U½x, MvRxcyi| m`m¨ 01766277890 

 

6.  জনাব Zvwbqv bvmixb  

mnKvix kÖg cwiPvjK (Pt`vt) 

AvBAviAvB, U½x, MvRxcyi| m`m¨ 01675666405 

 

7.  জনাব gvi Av-byj Bmjvg 

mwfb 

mnKvix hyM¥ mwPe Kgcøv‡qÝ 

I kÖg 

we‡KGgBG m`m¨ 01712147973 

 

8.  জনাব মুনসুর খাচলে 

চসঃ অচতঃ সচিব (kÖg)  

চবদজএইএ m`m¨ ০১৭১৩০৬২৭২৮ 

 

9.  জনাব Kwei gÛj  

hyM¥ AvnevqK 

MvRxcyi gnvbMi শ্রচমক লীগ m`m¨ 01929503831 

 

10.  জনাব †g‡n`x nvmvb mygb 

hyM¥ AvnevqK 

MvRxcyi gnvbMi শ্রচমক লীগ m`m¨ 01716576558 

 

 

৩। নারায়নগঞ্জ মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 
কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও পেচব েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

   ১। 
জনাব মমাঃ মখারদশদুল হক ভুঞা, 

পচরিালক 

আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ  
আহবায়ক 0১৭১৮২৩০০১১  

   ২। জনাব মসৌদমন বড়ুয়া, উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ 

সেস্য সচিব ০১৭১৫১১৩৩৬৩  

৩। জনাব মহব্বত মহাসাইন, উপ পচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ  
সেস্য ০১৭১৮৭৪৮১১৬  

৪। 
জনাব মমাঃ আলমগীর মহাসাইন, শ্রম 

কম মকতমা  

আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ  
সেস্য ০১৭১১৪৪৩৩১৫  

৫। 
জনাব রাজীব িন্দ্র োস,  সহকারী 

মহাপচরেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ  

সেস্য ০১৭২২৯০৯১২২  

৬। 
জনাব মমাঃ ওমর িারুক 

সহকারী মহাপচরেশ মক (সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ  

সেস্য ০১৬১৫২৩২৩২৩  

৭। 
জনাব মমাহাম্মে হাদতম 

প্রথম সহ-সভাপচত  
চবদকএমইএ, নারায়ণগঞ্জ সেস্য ০১৭১১৫৩৩২২৮  

৮। 
জনাব মমারদশে সাদরায়ার মসাদহল 

চসচনয়ার   ভাইস মপ্রচসদডন্ট 

মিম্বার অব কমাস ম, 

নারায়ণগঞ্জ 
সেস্য ০১৭১১৫৬৩১৪৮  
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৯। 

কাউছার আহদমে পলাশ 

সভাপচত 

জাতীয় শ্রচমক লীগ, আঞ্চচলক 

শাখা, নারায়ণগঞ্জ  
সেস্য ০১৭১১৩৩২০৯৬  

১০। 
জনাব মমাঃ আখতারুল ইসলাম রদয়ল, 

সাাংগঠচনক সম্পােক 

মহানগর শ্রচমক লীগ, 

নারায়ণগঞ্জ 
সেস্য ০১৭১৬০৯৫৬৮৩  

 

৪। িট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবর, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছচড় মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 
কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও পেচব েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

   ১। 
জনাব মুহাম্মে নাচসর উচিন 

পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, িট্টগ্রাম। আহবায়ক 

০১৭১১-৬৬৮৬৫৩  

   ২। 
জনাব মমাঃ আল-আমীন 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, িট্টগ্রাম। 
সেস্য সচিব 

০১৭১৭৭-৩৫৪৮৭  

৩। 
জনাব মমা. শচিকুর রহমান 

সহকারী পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, িট্টগ্রাম। সেস্য 

০১৭২২-৪৮৫৮০৪  

৪। 
জনাব মমাহাম্মে আব্দুস সাচব্বর ভ ূঁইয়া, 

সহকারী পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, িট্টগ্রাম। সেস্য 

০১৭৩৩-৮৯৮৬২৬   

৫। 
জনাব আব্দুল্লাহ আল সাচকব মুবাররাত 

সহকারী মহাপচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, িট্টগ্রাম। 
সেস্য 

০১৭১১-৩৫৬১০৪  

৬। 
জনাব মমাঃ কামরুল মহাদসন 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, িট্টগ্রাম। 
সেস্য 

০১৭১০-৫৮৭৭৫৪  

৭। 
জনাব মমাহাম্মে আচতক 

পচরিালক 
চবচজএমইএ। সেস্য 

০১৮১৯-৩১৫৩৩৭  

৮। 
জনাব রাচজব োস সুজয় 

পচরিালক 
চবদকএমইএ। সেস্য 

০১৮১৯-৩১৩৭৭৯  

 

৯। 

জনাব মমাঃ শির আলী  

সহ-সভাপচত 

জাতীয় শ্রচমক লীগ, মকন্দ্রীয় 

কচমটি। 
সেস্য 

০১৮১৯-৮২৬৯৮৩  

১০। 
জনাব শচি বাঙাচল 

সভাপচত 

পাহাড়তলী, মিৌজোরহাট 

 চশল্প এলাকা। 
সেস্য 

০১৮৭৯-৪৬৫৪৫৭  

 

৫। খুলনা, বাদগরহাট ও সাতযীরা মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 
কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও পেচব েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

   ১। 
জনাব মমাঃ চমজানুর রহমান 

পচরিালক  
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, খুলনা। আহবায়ক ০১৭১২৬১৭৫৯৭ 

 

   ২। 
জনাব মমাঃ আচরফুল ইসলাম 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, খুলনা। 
সেস্য সচিব ০১৯১১৫৫৮৫১১ 

 

৩। 
জনাব অসীম কুমার চবশ্বাস 

সহকারী পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, খুলনা। সেস্য ০১৭৫৯০৪৫৯৩৯ 

 

৪। 
জনাব সুচজত মজুমোর 

সহকারী পচরিালক 

চশল্প সম্পকম চশযায়তন 

মীদররডাঙ্গা, খুলনা। 
সেস্য ০১৭৩৬২৮০৮১৮ 
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৫। 
জনাব মমাঃ শাচহনুর রহমান 

সহকারী মহাপচরেশ মক (সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, খুলনা। 
সেস্য ০১৯২৫৩৭১১৩৩ 

 

৬। 
জনাব মমাঃ মসায়াইব মহাদসন 

সহকারী মহাপচরেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, খুলনা। 
সেস্য ০১৭২২৩৭৫৬৪৫ 

 

৭। 
জনাব মশখ আব্দুল বাকী 

ভাইস মপ্রচসদডন্ট 

বাাংলাদেশ মরাদজন ফুডস 

এক্সদপাটাস ম এোদসাচসদয়শন 
সেস্য ০১৭১১২৯৭০৪০ 

 

৮। 
জনাব এম চিদরাজ আহদমে 

ব্যবস্থাপনা পচরিালক 

সুপার জুট চমলস, ফুলতলা, 

খুলনা। 
সেস্য ০১৭১১২১৮৬২৮ 

 

 

৯। 

জনাব রনচজৎ কুমার ম াষ 

সাধারণ সম্পােক 

জাতীয় শ্রচমকলীগ, খুলনা 

মহানগর 
সেস্য ০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

 

১০। 
জনাব জাচকর মহাদসন চবপ্লব 

সাধারণ সম্পােক 
খুলনা মটর শ্রচমক ইউচনয়ন সেস্য ০১৭২৬১৫৯৫০৫ 

 

 

৬। রাজশাহী, িাপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 
কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও পেচব েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

   ১। 
জনাব শামীমা সুলতানা বারী 

পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, রাজশাহী। আহবায়ক ০১৭১১৪০৩১৮৫ 

 

   ২। 
জনাব মমাঃ মাহফুজুর রহমান ভইয়া 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, রাজশাহী। 

সেস্য 

সচিব 
০১৫৫৪৩৪৭৭৯৩ 

 

৩। 
জনাব মমা: আলমুতাচজদুল ইসলাম 

সহকারী পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, রাজশাহী। সেস্য ০১৭৫৩৪১৭১৫৮ 

 

৪। 
মমা:চমজানুর রহমান 

সহকারী পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, রাজশাহী। সেস্য ০১৭৪২৬৭৩৬১৭ 

 

৫। 
জনাব মমাঃ আজহারুল ইসলাম 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ)  

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, রাজশাহী। 
সেস্য ০১৭০৮১১২১৬০। 

 

৬। 

জনাব মমাঃ তাদরক হাসান 

শ্রমপচরেশ মক (সাধারণ) 

 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, রাজশাহী। 
সেস্য 

০১৭৩৫৯৫৮৮৯৬ 

 

 

৭। 
জনাব সেরুল ইসলাম 

পচরিালক 

রাজশাহী মিম্বার অি কমাস ম 

এন্ড ইন্ডাচিজ। 
সেস্য ০১৭১১১১১৬৬৯ 

 

৮। 
মমাঃ তানচজলুর রহমান 

পচরিালক 

রাজশাহী মিম্বার অি কমাস ম 

এন্ড ইন্ডাচিজ। 
সেস্য ০১৭১৩২২৮৮৯৯ 

 

 

৯। 

জনাব নুর কুতুব আলম মান্নান 

সহ সভাপচত 
শ্রচমকলীগ মকন্দ্রীয় কচমটি সেস্য ০১৯১৫৪৫৫৪৫৫ 

 

১০। 
জনাব মমাঃ আব্দুল্লা খান 

সভাপচত 
মজলা শ্রচমকলীগ রাজশাহী। সেস্য ০১৭১২৬১৪৮৯ 

 

 

৭। বচরশাল অঞ্চলঃ (অচধদযত্র বচরশাল চবভাদগর ০৬ মজলা) 

ক্রচমক 

নাং 
কম মকতমা/প্রচতচনচধর নাম ও পেবী েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

০১ মমাঃ ওসমান গচন 

উপ-পচরিালক 

আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর 

বচরশাল 
আহবায়ক ০১৯১৯৪১৯৭৪৮  
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০২ চহমন কুমার সাহা 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, বচরশাল 

সেস্য 

সচিব 
০১৭১২৯৭৯৬৮২ 

 

০৩ ডাঃ নবীন কুমার হাওলাোর 

সহকারী মহাপচরেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, বচরশাল 
সেস্য ০১৯৩৬৪৯৩৪২৭ 

 

০৪ সাদবকুন নাহার 

শ্রম পচরেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, বচরশাল 
সেস্য ০১৭১২২০৩১৪৩ 

 

০৫ মশখ মমাঃ মসচলম আহদমে 

সহকারী পচরিালক (িঃোঃ) 

আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর 

বচরশাল 
সেস্য ০১৭১২৯৭৯২২৪ 

 

০৬ মমাঃ ওমর িারুক 

শ্রম কম মকতমা (িঃোঃ) 

আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর 

বচরশাল 
সেস্য ০১৬৭০১৭১১৯০ 

 

০৭ শ্রী চবজয় কৃষ্ণ মে 

ব্যবস্থাপনা পচরিালক  

অমৃত লাল মে এন্ড মকাম্পানী চলঃ, 

বচরশাল। 
সেস্য ০১৮১৯৭৯০০২১ 

 

০৮ সাইদুর রহমান চরন্টু 

সভাপচত 

চে বচরশাল মিম্বার অব কমাস ম এন্ড 

ইন্ডাচি। 
সেস্য ০১৭১৩০৩২০৮৯ 

 

০৯ চনরব মহাদসন টুটুল 

সভাপচত 

বচরশাল মজলা ট্রাক, ট্রাক্টর, 

কাভাড মভোন, ট্াাংকলরী (োহে পোথ ম 

বহনকারী ব্যতীত) শ্রচমক ইউচনয়ন 

সেস্য ০১৭১১৩৩২৩০৩ 

 

১০ বাবু পচরমল িন্দ্র োস 

সাধারণ সম্পােক 

জাতীয় শ্রচমক লীগ 

বচরশাল মহানগর। 
সেস্য ০১৭২৪৮৫১২৫২ 

 

 

৮। কুচষ্টয়া অঞ্চলঃ (কুচষ্টয়া, মমদহরপুর  ও চুয়াডাঙ্গা মজলা) 

ক্রচমক 

নাং 

কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও 

পেচব 
েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

1।  
মমাঃ জচিুরুল মহাদসন 

উপ-পচরিালক  
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, কুচষ্টয়া। আহবায়ক ০১৭১২০৪০২৮৭ 

 

2।  
মমা: হাচসবুজ্জামান 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, কুচষ্টয়া। 
সেস্য সচিব ০১৭১৫৩০০৯৫০ 

 

3।  
মমা: চসরাজুল ইসলাম           

সহকারী পচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, কুচষ্টয়া। সেস্য 

০১৭২০১১১৭৯৩ 

 

 

৪। 
খন্দকার আচজজুল ইসলাম 

শ্রম কম মকতমা  
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, কুচষ্টয়া।  ০১৭১৮৮২৩১৭০ 

 

৫। 
মতুমজা মমাদশ মে,                 

সহকারী মহা পচরেশ মক  

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, কুচষ্টয়া। 
সেস্য ০১৭৪৪৩০০৩০০ 

 

৬। 
রাজু বড়ুয়া  

শ্রম পচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, কুচষ্টয়া। 
সেস্য ০১৬২০২৫৮৬৬২ 

 

৭। 
মমাঃ মচজবর রহমান  

মিয়ারম্যান 
চবআরচব গ্রুপ,  কুচষ্টয়া সেস্য ০১৭১১৫৪৬৮৫০ 

 

৮। 
মকবুল মহাদসন লাভলু 

সাধারণ সম্পােক 

কুচষ্টয়া মজলা বাস চমচনবাস মকাি ও 

মাইদক্রাবাস মাচলক সচমচত 
সেস্য ০১৭১১১৪৩৪১০ 

 

৯। 
মমাঃ আমজাে আলী খান  

সাধারন সম্পােক 
জাতীয় শ্রচমক লীগ, কুচষ্টয়া মজলা শাখা  

০১৭১৬৫৫৫০২৪ 

 

 

১০। 
ওয়াদরশ আহদমে  

সভাপচত 
চব এস চস ডচিউ এি, কুচষ্টয়া সেস্য ০১৭৩১১০৪০০৫ 
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৯। চেনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁ মজলা:  

ক্রচমক 

নাং 

কম মকতমা/প্রচতচনচধর নাম ও 

পেবী 
েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 

মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

১। মমাহাঃ আবুল বাসার 

উপ-পচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, চেনাজপুর। 

আহবায়ক ০১৭৩২৬৮৮৬৯২  

২। মমাঃ মমাস্তাচিজুর রহমান 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চেনাজপুর। 

সেস্য সচিব ০১৭৩৯৯৫৬৩৬৬  

৩। মমাঃ িুমায়ুন কচবর 

শ্রম কম মকতমা 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, চেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭৭৪৪২২০৪১  

৪। মমাঃ শাচহনুর ইসলাম  

শ্রম কম মকতমা 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, চেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭২৯-৬১৭০৬১  

৫। মমাঃ জুলচিকার আলী 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭০৮১১২১৮৮  

৬। মমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭২৩৩৪৪৬৪৬  

৭। মমাঃ জচজমস আনাম 

পচরিালক 

মিম্বার অব কমাস ম এন্ড ইন্ডাচি, 

চেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭১৪০১৪০৯৯  

৮। ভবানী আগরওয়ালা 

মপ্রচসদডন্ট 
মজলা বাস মাচলক গ্রুপ, চেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭১২২৪৭৭৮৮  

৯। মমাঃ আলাউচিন  

সাধারণ সম্পােক 

জাতীয় শ্রচমক লীগ, মজলা শাখা, 

চেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭১৫৪১২৫১৫  

১০। মমাঃ িজদল রাচব্ব 

সাধারণ সম্পােক 

চেনাজপুর মজলা মটর শ্রচমক 

ইউচনয়ন 

সেস্য ০১৭১২১২৫৩১৯  

 

১০। মমীলভীবাজার ও হচবগঞ্জ মজলাঃ 

ক্র: নাং কম মকতমা/ প্রচতচনচধর নাম ও 

পেচব 

েপ্তর/ প্রচতষ্ঠাদনর নাম কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নাম্বার 

মন্তব্য 

০১ জনাব মমা: নাচহদুল ইসলাম 

উপপচরিালক 

চবভাগীয় শ্রম েপ্তর মমীলভীবাজার 
আহবায়ক ০১৬৭৫১৮৩৫২৪ 

 

০২ জনাব মমা: মাহবুবুল হাসান 

উপমহাপচরেশ মক 

উপমহাপচরেশ মদকর কার্ মালয়, 

মমীলভীবাজার 
সেস্য সচিব ০১৭১৩২০৩০৭০ 

 

০৩  মমা: মুসাচহে বখত মিীধুরী 

শ্রম কল্যাণ সাংগঠক 

চবভাগীয় শ্রম েপ্তর মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৭১৮০৩৮৬৬৩ 

 

০৪ জনাব তাচরচন কান্ত শীল 

অচিস সহকাচর 

চবভাগীয় শ্রম েপ্তর মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৭১২৩২৫২৩৪ 

 

০৫ জনাব সুধাাংশু মশখর োস 

শ্রম পচরের্রশ মক (সাধারণ) 

উপমহাপচরেশ মদকর কার্ মালয়, 

মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৭১৬৯০৬৬০০ 

 

০৬ জনাব মাহবুবুর রহমান 

শ্রম পচরের্রশ মক (সাধারণ) 

উপমহাপচরেশ মদকর কার্ মালয়, 

মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৬২৪১৩৫৩৫৩ 

 

০৭ মগালাম মমাহাম্মে চশবলী 

উপমহাব্যবস্থাপক  

ভাড়াউড়া িা বাগান, মমীলভী 

বাজার 
সেস্য ০১৭১১৩৫০৫৫১ 

 

০৮ জনাব মসচলম মরজা  

উপমহাব্যবস্থাপক 

মজচরন িা বাগান 

মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৭১১৩৭০৩৫৫ 

 

০৯ জনাব জাকাচরয়া আহদমে 

সাধারন সম্পােক 

জাতীয় শ্রচমক লীগ 

মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৭১১২৩৩২৭০ 

 

১০ জনাব পাংকজ কন্দ 

সহ-সভাপচত 

বাাংলাদেশ িা শ্রচমক ইউচনয়ন 

মমীলভীচবাজার 
সেস্য ০১৭১৬৪৬৫৬৬৫ 
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১১। রাংপুর, গাইবান্ধা, লালমচনরহাট, কুচড়গ্রাম ও চনলিামারী মজলাঃ 

 

১২। বগুড়া ও জয়পুরহাট মজলাঃ 

ক্রম 
কম মকতমা/প্রচতচনচধর নাম ও 

পেচব 
েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল মন্তব্য 

1. 
জনাব মমাহাম্মে সাদেকুজ্জামান 

উপ পচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, রাংপুর। আহবায়ক 01913555169  

2. 
জনাব মসামা রায় 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, রাংপুর। 
সেস্য সচিব 01708112180  

3. 

জনাব মমাঃ আব্দুল লচতি 

সরকার 

সহকারী পচরিালক 

আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, রাংপুর। সেস্য 01718668656  

4. 
জনাব মমাহাম্মে আলী 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, রাংপুর। 
সেস্য 01708112172  

5. 
জনাব সনচজত মহন্ত 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, রাংপুর। 
সেস্য 01708112184  

6. 
জনাব মক এম শহীে 

শ্রম কম মকতমা 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, রাংপুর। সেস্য 01711961716  

7. 
জনাব এ মক এম আচজজুল 

ইসলাম সাধারণ সম্পােক  

বাাংলাদেশ সড়ক পচরবহন মাচলক 

সচমচত (রাংপুর চবভাগ) ও রাংপুর 

মজলা মমাটর মাচলক সচমচত। 

সেস্য 01788902145  

8. 
জনাব মমাঃ মমায়াদজ্জম মহাদসন 

সভাপচত 

রাংপুর মজলা অদটাদটম্পু/মববীদটক্সী 

মাচলক সচমচত 
সেস্য 01712244014  

9. 
জনাব শ্রী চেদনশ িন্দ্র রায় 

সভাপচত 

রাংপুর মহানগর চনম মাণ শ্রচমক 

ইউচনয়ন 
সেস্য 01984237286  

10. 
জনাব মমাঃ মতাবারক আলী 

সভাপচত 

রাংপুর মহানগর মঠলা ও মালবাহী 

ভোন পচরবহদনর মালামাল মলাচডাং 

আনদলাচডাং কুচল শ্রচমক ইউচনয়ন 

সেস্য 01733830148  

ক্রচমক 

নাং 

কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও 

পেচব 
েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

১। 
আলমচগর কুমকুম 

উপপচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, বগুড়া। আহবায়ক ০১৮৫৫৬৮৭০৭২  

২। 
মমাঃ ইকবাল মহাসাইন খান 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, বগুড়া। 

সেস্য 

সচিব 
০১৭০৮১১২১৮৩  

৩। 
মমাছাঃ মাকছুো মবগম 

সহকারী পচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, বগুড়া। সেস্য ০১৯১৮৭৪৬৬৫২  

৪। 
মমাঃ শচরফুর রহমান 

শ্রম কম মকতমা 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, বগুড়া। সেস্য ০১৭৪৪৯২৮১০৭  

৫। 
মমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

সহকারী মহাপচরেশ মক (মসিটি) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, বগুড়া। 
সেস্য ০১৭২২৫৪৮৬৮৯  

৬। 
মমাঃ নজরুল ইসলাম, 

শ্রম পচরেশ মক (সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, বগুড়া। 
সেস্য ০১৭১০৫০৬৫৭২  

৭। 
মমাঃ মাহফুজুল ইসলাম রাজ, 

সহ-সভাপচত 
মিম্বার অব কমাস ম এন্ড ইন্ডাচি, বগুড়া। সেস্য ০১৭১৩৭৩৯৫৮৬  
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১৩। র্দশার, মাগুরা ও চিনাইেহ মজলাঃ 

 

১৪। টাঙ্গাইল ও মাচনকগঞ্জঃ 

ক্রচমক 

নাং 
কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও পেচব েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

1।  
মহর আলী মমাল্লা 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, টাঙ্গাইল। 
আহবায়ক ০১৭১২৪২৮১২৭ 

 

2।  
মমাঃ আচমনুল ইসলাম 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, টাঙ্গাইল। 
সেস্য সচিব ০১৭৪৫৩৫৪৩৬৬ 

 

3।  
আসাদুজ্জামান 

শ্রম পচরেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, টাঙ্গাইল। 
সেস্য ০১৭০৮১১২১৬৯ 

 

4।  
মমাঃ মমাখদলছুর রহমান 

শ্রম কম মকতমা 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা। সেস্য ০১৭১১৩৮৪০৬২ 

 

৫। 
খান আহদমে শুভ 

সভাপচত/সাধারণ সম্পােক 

টাঙ্গাইল মিম্বার অব কমাস ম 

এন্ড ইন্ডাচি, টাঙ্গাইল। 
সেস্য ০১৭১১৫২৯৫১১ 

 

৮। 
মমাঃ শাচহনুর ইসলাম সবুজ 

পচরিালক  
আজাে গ্রুপ, নুরানী মমাড়, বগুড়া। সেস্য ০১৭১৫০১৮৯৮২  

৯। 
মমাঃ আব্দুল মান্নান মন্ডল, 

সভাপচত 

আন্তঃদজলা ট্রাক পচরবহন শ্রচমক 

ইউচনয়ন, বগুড়া। 
সেস্য ০১৭১০০৫৬৬৬৩  

১০। 
আব্দুল মমাচমন মন্ডল 

সেস্য সচিব 

উত্তরাঞ্চল আঞ্চচলক কচমটি জাতীয় 

মহাদটল মরদস্তারা শ্রচমক মিডাদরশন 
সেস্য ০১৭১৫৪৫৩১৬০  

ক্রচমক কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও পেবী েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 
কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নাং 

মন্তব্য 

১ 
মমাঃ ইকবাল আহদম্মে,  

উপ মহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, র্দশার 
আহ্বায়ক ০১৭১৪ ২১১১৫৮ 

 

২ 
মমাঃ শচিকুল ইসলাম,  

সহকারী পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, খুলনা সেস্য ০১৭১৬ ০৯১৩২৪ 

 

৩ 
মমাঃ তাওহীদুল হক ভু ূঁইয়া,  

সহকারী মহাপচরেশ মক (সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, র্দশার 
সেস্য ০১৯১৫ ১৬২০৭৬ 

 

৪ 
মমাঃ শওকত মহাদসন,  

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, র্দশার 
সেস্য ০১৭৩১ ২৪০৭০৪ 

 

৫ 
মুহাম্মে মচতউর রহমান,  

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, র্দশার 
সেস্য ০১৯১৮ ০১৩০৯৬ 

 

৬ 
মমাঃ আব্দুস শহীে 

মহা ব্যবস্থাপক, প্রশাসন 
আহাে জুটচমল, র্দশার সেস্য ০১৭১১ ৭৮৪৬২৫ 

 

৭ 
মমাঃ আব্দুল আহাে 

মহা ব্যবস্থাপক 
আচিল গ্রুপ অব ইন্ডাচিজ, র্দশার সেস্য ০১৯৭৮ ০৯০১০৫ 

 

৮ 
জনাব মাহবুবুর রহমান মজনু 

আন্তমজাচতক চবষয়ক সম্পােক 
বাাংলাদেশ মট্রড ইউচনয়ন সেস্য ০১৭১১ ১৫৩৭৩০ 

 

৯ 
জনাব মমাঃ আচজজুর রহমান 

সভাপচত  

জাতীয় শ্রচমক লীগ 

র্দশার মজলা। 
সেস্য ০১৭১১২৬২৫৬৮ 

 

১০ 
রাজু আহদমে 

সহকারী মহাপচরেশ মক (সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, র্দশার 
সেস্য সচিব ০১৭৮২ ৮৩০৭৬৯ 

 

http://dife.jessore.gov.bd/site/officer_list/6dbdd109-507f-4da7-9390-035c0e27b97a/
http://dol.khulna.gov.bd/site/officer_list/5c1dc766-dfae-422d-9c2d-0fea4d46ecc8/
http://dife.jessore.gov.bd/site/officer_list/20788e65-b449-4575-abe8-635675ed97f5/
http://dife.jessore.gov.bd/site/officer_list/b0d49e60-275d-48ed-adec-12293e3faaeb/
http://dife.jessore.gov.bd/site/officer_list/647869e1-41db-4821-95bb-aea71fde9ff5/
http://dife.jessore.gov.bd/site/officer_list/3a2d6a74-ae5d-44a7-9745-fc8e20686014/
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  ৬। 
চসয়ে ইকবাল মিীধুরী 

সাধারণ সম্পােক 

চবচসক চশল্প মাচলক সচমচত, 

টাঙ্গাইল। 
সেস্য ০১৭১১২৪৪৯৪৯ 

 

৭। 

 

মমাঃ বালা চময়া 

ভারপ্রাপ্ত সভাপচত 

টাাংঙ্গাইল মজলা শ্রচমক 

মিডাদরশন, টাঙ্গাইল। 
সেস্য ০১৭১৫৭৮২৯৪৫ 

 

৮। 
মীর মেৌলত মহাদসন (চবদুেৎ) 

সভাপচত 

জাতীয় শ্রচমক লীগ, টাঙ্গাইল 

মজলা শাখা, টাাংঙ্গাইল। 
সেস্য ০১৭১২৮৫৬৭০১ 

 

 

১৫। ময়মনচসাংহ, জামালপুর মনত্রদকানা ও মশরপুর মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 
কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও পেচব েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

০১ 
মমা: শচহদুজ্জামান, 

উপপচরিালক 
শ্রম অচধেপ্তর, ময়মনচসাংহ। আহবায়ক ০১৬১১-২২৭১৫২ 

 

০২ 
রাজীব িন্দ্র ম াষ, 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, ময়মনচসাংহ। 
সেস্য সচিব ০১৭২৪-৮২৪৮৪৬ 

 

০৩ 
মমা: রাচকবুল হাসান, 

সহকারী পচরিালক 
শ্রম অচধেপ্তর, ময়মনচসাংহ। সেস্য ০১৭১৯-৬০১৮৬৫ 

 

০৪ 
মমা: আবুল বাশার, 

সহকারী পচরিালক 
শ্রম অচধেপ্তর, ময়মনচসাংহ। সেস্য ০১৯১১-২০০১৬২ 

 

০৫ 
আহমাে মাসুে, 

সহকারী মহাপচরেশ মক (সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, ময়মনচসাংহ। 
সেস্য ০১৭১২-৬৮৬৪৭৪ 

 

০৬ 
মমা: আব্দুল্লাহ আল মামুন, 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, ময়মনচসাংহ। 
সেস্য ০১৭৯২-০০৫৩৪৫ 

 

০৭ 
মমা: আচমনুল হক শামীম, চসআইচপ, 

সভাপচত 
মিম্বার অব কমাস ম, ময়মনচসাংহ। 

মাচলক পদযর 

প্রচতচনচধ 
০১৭১১-৫২৬৫২৮ 

 

০৮ 
মমা: বােশা চময়া, 

ব্যবস্থাপনা পচরিালক 

বােশা গ্রুপ, জাচমরচেয়া, হচবরবাড়ী, 

ভালুকা, ময়মনচসাংহ। 

মাচলক পদযর 

প্রচতচনচধ 
০১৭১৪-১৬৭৫০১ 

 

 

০৯ 

মমা: আিতাব উচিন, 

 সভাপচত 
জাতীয় শ্রচমক লীগ, ময়মনচসাংহ। 

শ্রচমক পদযর 

প্রচতচনচধ 
০১৭১১-৬০৭৩১৪ 

 

১০ 
তিাজ্জল মহাদসন, 

সাধারণ সম্পােক 

বাাংলাদেশ মট্রড ইউচনয়ন সাং , 

ময়মনচসাংহ। 

শ্রচমক পদযর 

প্রচতচনচধ 
০১৭১৮-৯৩২১৬৯ 

 

 

১৬। িচরেপুর, রাজবাড়ী, মাোরীপুর, শচরয়তপু ও মগাপালগঞ্জ মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 
কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও পেচব েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

1।  
জনাব মমাঃ শচিকুল ইসলাম,  

উপপচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, িচরেপুর আহবায়ক ০১৭১১২৮৭৫০৫ 

 

2।  
জনাব আহদমে মবলাল  

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, িচরেপুর 
সেস্য সচিব ০১৯৬২৪০১৮৮০ 

 

3।  
জনাব মমাঃ চমজমা ইকবাল মাহমুে,  

সহকারী পচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, িচরেপুর সেস্য ০১৭৮২৪৪০৪৯০ 

 

4।  
জনাব মমাঃ শহীদুল্লাহ, সহকারী 

পচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, িচরেপুর সেস্য ০১৭১২৭২৫৭২৩ 
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৫। 
জনাব মমাঃ সুমন আলী 

শ্রম পচরেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, িচরেপুর 
সেস্য ০১৭৩৬১৫৩০৪৬ 

 

  ৬। 
জনাব জাচকর মহাদসন 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, িচরেপুর 
সেস্য ০১৯১৮৬১৭৪৭৩ 

 

৭। 

 

জনাব মমাঃ জাহাঙ্গীর চমঞা 

মিয়ারম্যান 
কচরম গ্রুপ, িচরেপুর সেস্য ০১৭১১৫৬৫৭৪৫ 

 

৮। 
জনাব মমাঃ মলাকমান মহাসাইন 

ব্যবস্থাপনা পচরিালক   

আলতুখান জুট চমল চল, 

িচরেপুর 
সেস্য ০১৭১১২৮৭৫০৫ 

 

৯। জনাব মমাঃ আক্কাস মহাদসন সভাপচত 
বাাংলাদেশ শ্রচমক লীগ, 

িচরেপুর 
সেস্য ০১৭১২৪৩৪০৯৯ 

 

১০। 
জনাব মমাঃ শহীে মহাদসন সাধারণ 

সম্পােক 

বাাংলাদেশ শ্রচমক লীগ, 

িচরেপুর 
সেস্য ০১৭১১৬৬৯৭৫৫ 

 

 

১৭। নরচসাংেী মজলাঃ 

ক্রঃ 

নাং 
কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও পেচব েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

০১ 
মমাঃ আচতকুর রহমান 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, নরচসাংেী। 
আহবায়ক ০১৭০০-৭৪৪৪৭৯ 

 

০২ 
িরহাে ওহাব, 

সহকরী মহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, নরচসাংেী। 
সেস্য সচিব ০১৭২৯-৭১৩৩৮২ 

 

০৩ 
মমাস্তিা আচজজুল কচরম 

সহকারী পচরিালক  
শ্রম অচধেপ্তর, নারায়নগঞ্জ। সেস্য ০১৯১১-২৮৬৭৪১ 

 

০৪ 
আসমা আক্তার 

জনসাংখ্যা ও পচরবার কল্যাণ কম মকতমা 
শ্রম কল্যাণ মকন্দ্র, নরচসাংেী। সেস্য ০১৭১৯-৩৯৩৫১৩ 

 

০৫ 
জাচহর চময়া 

সহকারী মহাপচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, নরচসাংেী। 
সেস্য ০১৯৩৭-৮১০০১০ 

 

০৬ 
রচবন চময়া, 

শ্রম পচরেশ মক (স্বাস্হহে) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, নরচসাংেী। 
সেস্য ০১৭২৬-৭৯৬২৬০ 

 

০৭ 
মমাঃ আচনছুর রহমান 

পচরিালক 
মিম্বার অব কমাস ম, নরচসাংেী। 

মাচলক পদযর 

প্রচতচনচধ 
০১৭৬৩-৫৩৪৮৯১ 

 

০৮ 
মমাঃ মচমন চময়া  

ব্যবস্হহাপনা পচরিালক 
মচমন গ্রুপ, মিায়ালা, নরচসাংেী। 

মাচলক পদযর 

প্রচতচনচধ 
০১৭১৩-০০১৫৩৭ 

 

 

০৯ 

মমাঃ মুন্না চময়া,  

সভাপচত  

নরচসাংেী মজলা মটক্সটাইল শ্রচমক 

লীগ 

শ্রচমক পদযর 

প্রচতচনচধ 
০১৭১১-১৩০৩৭৩ 

 

১০ 
মমাঃ বাবুল চময়া  

সাধারন সম্পােক  

নরচসাংেী মজলা মটক্সটাইল শ্রচমক 

লীগ 

শ্রচমক পদযর 

প্রচতচনচধ 
০১৭২১-৯৯৩৭৮৬ 

 

 

১৮। মুচিগঞ্জ মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 
কম মকতমার/প্রচতচনচধর নাম ও পেচব েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

   ১। 
মমাছাঃ জুচলয়া মজসচমন  

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, মুচিগঞ্জ 
আহবায়ক ০১৭১৮২৫৩৪৫৫ 
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   ২। 
মমাঃ মাসুে রানা  

সহকারী মহাপচরেশ মক ( সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, মুচিগঞ্জ 
সেস্য সচিব ০১৯১২০১৫৮১২ 

 

৩। 
মমাঃ আতাউর রহমান মণ্ডল 

সহকারী পচরিালক 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, নারায়ণগঞ্জ সেস্য ০১৭১৬০২৭২৮১ 

 

৪। 
শচিকুল ইসলাম 

সহকারী মহাপচরেশ মক ( সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, মুচিগঞ্জ 
সেস্য ০১৭১৫২৪৫৫৮৩ 

 

৫। 
নুসরাত চবনদত সালাম 

শ্রম পচরেশ মক (সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, মুচিগঞ্জ 
সেস্য ০১৭৪০৭৪১৪০৩ 

 

৬। 
মদনাজ কুমার সাহা 

উপমহাব্যবস্থাপক 

আদনায়ার চসদমন্ট চলচমদটড 

গজাচরয়া, মুচিগঞ্জ 
সেস্য ০১৭৫৩৮৯২২৫০ 

 

৭। 
মমাঃ হাচিজুর রহমান 

সহকারী ব্যবস্থাপক 

এমআই (ক্রাউন) চসদমন্ট চলচমদটড, 

পচিম মুক্তারপুর, মুচিগঞ্জ 
সেস্য ০১৭৩০৭০৯১৩১ 

 

৮। 
মমাঃ আক্কাস আলী 

আহবায়ক 
জাতীয় শ্রচমক চলগ, মুচিগঞ্জ সেস্য ০১৮১৮২৯১৭০৫ 

 

 

৯। 

মশখ আরিান মহাদসন  

সেস্য সচিব 
জাতীয় শ্রচমক চলগ, মুচিগঞ্জ সেস্য ০১৬১৯৩৭২৭৩৭ 

 

১০। 
আদনায়ার মহাদসন 

যুগ্ম আহবায়ক 
জাতীয় শ্রচমক চলগ, মুচিগঞ্জ সেস্য ০১৭২৭৫৬১৭২৮ 

 

 

১৯। কুচমল্লা, িাঁেপুর, মনায়াখালী, লযীপুর ও মিনী মজলা: 

ক্রচমক 

নাং 
কম মকতমা/প্রচতচনচধর নাম ও ঠিকানা েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর 

মন্তব্য  

১ মমাঃ মচনরুজ্জামান 

উপ-পচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, কুচমল্লা। আহবায়ক ০১৬৩২৩২৭৭০৯ 

 

২ এম.এম. মামুন অর- রচশে 

উপ-মহাপচরেশ মক 

কলকারখানা  ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর ,কুচমল্লা। 
সেস্য সচিব ০১৭০৮১১২০৯৬ 

 

৩ মমাঃ আকতারুজ্জামান  

সহকারী পচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, কুচমল্লা। সেস্য ০১৮১৮২৮৭২৩৭ 

 

৪ মাহমুো মুচন্ন 

শ্রম কম মকতমা  
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, কুচমল্লা। সেস্য ০১৭১৭৮৭৬২৭৪ 

 

৫ মমাঃ আদশকুর  রহমান 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা  ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, কুচমল্লা। 
সেস্য ০১৯১৬১১৭৭৩৫ 

 

৬ মমাঃ জচহরুল ইসলাম 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা  ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, কুচমল্লা। 
সেস্য ০১৭১৭৯০৩০৪৭ 

 

৭ আবদুল কাইয়ুম  

সভাপচত 

মহানগর শ্রচমকলীগ, কুচমল্লা 

মজলা। 
সেস্য ০১৭১১৭৩০৫১৩ 

 

৮ মমাঃ আলমগীর মহাদসন খান 

সভাপচত 

কুচমল্লা মজলা চনম মাণ শ্রচমক 

ইউচনয়ন। 
সেস্য ০১৭১১২২৯৯২৮ 

 

৯ িরহাে মহাদসন 

 মজনাদরল মসদক্রটারী 

কুচমল্লা মজলার চিকচিল্ড 

মাচলক সচমচত। 
সেস্য ০১৭১১৩২২৮৪৭ 

 

১০ মমাঃ ইিদতকার খান  

মজনাদরল মসদক্রটারী 
চবচসক, কুচমল্লা। সেস্য ০১৯১২৪২৩৮৮০ 
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২০। চসদলট ও সুনামগঞ্জ মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 

কম মকতমা/প্রচতচনচধর নাম ও 

ঠিকানা  

েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর 

মন্তব্য  

১ জনাব কাজী শহীদুল ইসলাম 

 উপ-পচরিালক,  

আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, চসদলট।  
আহবায়ক ০১৩১৭-৭০৫৮৩৫ 

 

২ জনাব তপন চবকাশ তঞ্চঙ্গো 

উপ-মহাপচরেশ মক,  

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চসদলট।  
সেস্য সচিব ০১৭০৮-১১২২১৫ 

 

৩ 
জনাব চশউলী চবশ্বাস, শ্রম 

পচরেশ মক (সাধারণ),  

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চসদলট।  
সেস্য ০১৬৩১-০০৫৬৫৫ 

 

৪ জনাব মাহবুবুল আলম, শ্রম 

পচরেশ মক (সাধারণ),  

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চসদলট।  
সেস্য ০১৭৪০-৮৭৩০৮১ 

 

৫ 
জনাব মমা. আব্দুর রহমান 

(জাচমল), পচরিালক,  

চসদলট মিম্বার অব কমাস ম এন্ড ইন্ডাচি, 

এবাং মসদক্রটাচর, মরড চক্রদসন্ট 

মসাসাইটি, চসদলট ইউচনট, চসদলট।  

সেস্য ০১৭১৫-৭৭৭৫৪০ 

 

৬ জনাব চসয়ে মচহউচিন, 

মজনাদরল ম্যাদনজার,  

এম আহদমে টি এন্ড ল্যান্ডস মকাম্পানী 

চল., েরগা মহল্লা, চসদলট।  
সেস্য ০১৭১৩-৪৮৫৩৫৩ 

 

৭ জনাব নাজমুল আলম মরাদমন, 

সাধারণ সম্পােক,  

জাতীয় শ্রচমক লীগ চসদলট মহানগর, 

চসদলট।  
সেস্য ০১৭১২-৩২৯৬৮৪ 

 

৮ শ্রী রাজু মগায়ালা 

সভাপচত,  

বাাংলাদেশ িা শ্রচমক ইউচনয়ন চসদলট 

ভোলী কার্ মকরী পচরষে, চসদলট।  
সেস্য ০১৭১০-৪৬৩৫৩০ 

 

 

২১। চসরাজগঞ্জ মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 

কম মকতমা/প্রচতচনচধর নাম ও ঠিকানা  
েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর 

মন্তব্য  

১ মমা: বুলবুল আহদমে,  

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চসরাজগঞ্জ। 
আহবায়ক ০১৭২৫৯১৪৮৪১ 

 

২ মমাহাম্মে িয়জুর রহমান,  

শ্রম পচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চসরাজগঞ্জ। 
সেস্য সচিব ০১৭১৭৫৬০৩৭৩ 

 

৩ মমা: এখলাছুর রহমান, শ্রম কল্যাণ 

সাংগঠক 
শ্রম কল্যাণ মকন্দ্র, চসরাজগঞ্জ। সেস্য ০১৭২৬৬৪০৪৯৬ 

 

৪ মমা: শাখাওয়াত আলম,  

শ্রম পচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চসরাজগঞ্জ। 
সেস্য ০১৯২৭১৯৭৭৩৭ 

 

৫ আবদুল্লাহ আল মামুন 

শ্রম পচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চসরাজগঞ্জ। 
সেস্য ০১৭১৮১৩৭০৯২ 

 

৬ মমা: আব্দুল খাদলক 

সভাপচত 
জাতীয় শ্রচমক লীগ চসরাজগঞ্জ। সেস্য ০১৭৪৮৯০৩৭৮৪ 

 

৭ মমা: শাচহনুর রহমান রচন 

সম্পােক,  

মহাদটল শ্রচমক ইউচনয়ন 

চসরাজগঞ্জ। 
সেস্য ০১৭৩৭৫৭০৬৮২ 

 

৮ মমা: হাচনি 

সহ-সভাপচত  

ইটভাটা মাচলক সচমচত, 

চসরাজগঞ্জ। 
সেস্য ০১৭১৪৮৪৪৫০৬ 

 

৯ মমাঃ আব্দুল মাদলক, 

সেস্য  

মিম্বার অব কমাস ম এন্ড ইন্ডাচি, 

চসরাজগঞ্জ। 
সেস্য ০১৭১৫৩৮৬০৬৯ 
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২২। পাবনা ও নাদটার মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 

কম মকতমা/প্রচতচনচধর নাম ও ঠিকানা  
েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর 

মন্তব্য  

১ জনাব মমাঃ আবদুল হাই খান 

উপমহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, পাবনা। 
আহবায়ক ০১৭০৮-১১২২১৩ 

 

২ জনাব মমাঃ জাচকর মহাদসন 

সহকারী মহাপচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, পাবনা। 
সেস্য সচিব ০১৭১১-৮৬৮৭৭৮ 

 

৩ জনাব মমাঃ আব্দুস সালাম,  

শ্রম কম মকতমা 
চবভাগীয় শ্রম েপ্তর, রাজশাহী। সেস্য ০১৭২৮-১০৮১৩৬. 

 

৪ জনাব মমাঃ বচশর আহমে,  

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, পাবনা। 
সেস্য ০১৮১৮-৯৬৩৮০৪ 

 

৫ জনাব মমাঃ শাখাওয়াৎ মহাদসন, শ্রম 

পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, পাবনা। 
সেস্য ০১৭১১-৩৬১৯০০. 

 

৬ জনাব মশখ ইচলয়াস হায়োর, শ্রম 

পচরেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান 

পচরেশ মন অচধেপ্তর, পাবনা। 
সেস্য ০১৭১৭-৯৪২২৩৩ 

 

৭ জনাব আলী মতুমজা চবশ্বাস সচন 

চসচনয়র ভাইস মপ্রচসদডন্ট 
মিম্বার অব কমাস ম, পাবনা সেস্য ০১৭১১-৮০২৬৬১. 

 

৮ জনাব মমাঃ আব্দুল হাচে মসাদহল 

সাধারণ সম্পােক 

বাাংলাদেশ ইচঞ্জচনয়াচরাং চশল্প 

মাচলক সচমচত, নাদটার। 
সেস্য ০১৭১২-০০৩৫০৩ 

 

৯ জনাব মমাঃ হাচরক  

সভাপচত 

চবচড় শ্রচমক মিডাদরশন, 

পাবনা। 
সেস্য ০১৯১৭-৭৪৪২৯৯ 

 

১০ 
জনাব মমাঃ আকরাম মহাদসন 

সাধারণ সম্পােক 

নাদটার মজলা পচরবহন শ্রচমক 

ইউচনয়ন (বাস-চমচনবাস), 

নাদটার। 

সেস্য ০১৭০৩-৩৮৪৮৪৫ 

 

 

২৩। চকদশারগঞ্জ ও িাহ্মনবাড়ীয়া মজলাঃ 

ক্রচমক 

নাং 

কম মকতমা/প্রচতচনচধর নাম ও 

ঠিকানা 
েপ্তর/প্রচতষ্ঠাদনর নাম 

কচমটিদত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

১ 
শাহ মমািাখখারুল ইসলাম  

উপ মহাপচরেশ মক 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চকদশারগঞ্জ 
আহবায়ক ০১৯১৩-৭৬৯৯১৪ 

 

২ 
সানতাজ চবল্লাহ 

সহকারী মহাপচরেশ মক (সাঃ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চকদশারগঞ্জ 
সেস্য সচিব ০১৯১৫-৯৩০৪৩৪ 

 

৩ 
মমাঃ আব্দুল কাদের ভু ূঁইয়া 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চকদশারগঞ্জ 
সেস্য ০১৭১৭-৪৫৩৩১৬ 

 

৪ 
মমাহাম্মে শচহদুল ইসলাম 

শ্রম পচরেশ মক (সাধারণ) 

কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন 

অচধেপ্তর, চকদশারগঞ্জ 
সেস্য ০১৭১৬-৮০৩৯৫২ 

 

৫ 
মমাহাম্মে রাচকবুল হাসান 

সহকাচর পচরিালক 
আঞ্চচলক শ্রম েপ্তর, ময়মনচসাংহ সেস্য ০১৭১৯-৬০১৮৬৫ 

 

৬ 
মমাঃ মুচজবুর রহমান মবলাল 

সভাপচত 
মিম্বার অব কমাস ম এন্ড ইন্ড্রাচিজ সেস্য ০১৭১৭-১০৩৩৮৯ 

 

৭ 
মমাঃ আজমল খান 

সভাপচত 

এম এম ফুড মপ্রাডাক্টস, চবচসক, 

চকদশারগঞ্জ 
সেস্য ০১৯১১-৪৭০৫৩৮ 

 

৮ চসরাজুল ইসলাম, সভাপচত শ্রচমক লীগ চকদশারগঞ্জ সেস্য ০১৭১১-৬৪৭২৫৪  

৯ 
মেদলায়ার মহাদসন চেলু 

সাধারণ সম্পােক 

বড়বাজার ব্যবসায়ী সচমচত, 

চকদশারগঞ্জ 
সেস্য ০১৯৭৮-৬১৮৮৬১ 

 

১০ মামুন অর রচশে 
শ্রম কল্যাণ মকন্দ্র, আশুগঞ্জ, 

িাহ্মণবাচড়য়া 
সেস্য ০১৭৩৩-৮৮৫১৮৩ 

 

 

http://dife.kishoreganj.gov.bd/site/officer_list/ce5f38ec-d52b-466a-8b1e-22f0360e03bc/
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কম মপচরচধঃ 

1। শ্রচমক-কম মিারীদের মজুরী / মবতন র্থাসমদয় প্রাচপ্ত চনচিতকরণ; 

2। শ্রম অসদন্তাষ সৃচষ্টর সম্ভাবনা পচরলচযত হদল মর্ৌথভাদব পচরেশ মন/তেন্ত পূব মক ব্যবস্থা গ্রহণ; 

3। শ্রম অসদন্তাষ চত্রপযীয় সাচলদসর মাধ্যদম চনষ্পচত্তকরণ; 

4। িলমান কারখানায় শ্রচমকদের কদরানা সাংক্রান্ত স্বাস্থেচবচধ প্রচতপালন চনচিতকরণ; 

5। স্থানীয় প্রশাসন এবাং চশল্প পুচলশ এর সাদথ শ্রম সাংক্রান্ত চবষদয় সমন্বয় সাধন; 

6। কদরানা ভাইরাস (মকাচভড-১৯) সাংক্রমণ মরাদধ ম াচষত “ দর থাকুন, চনরাপে থাকুন” এর কারদণ কম মহীন হদয় পড়া (চেনমজুর, 

চরক্সা িালক, ভোন িালক, পচরবহন শ্রচমক ইতোচে) শ্রচমকগণ র্াদত সরকাদরর আচথ মক/খাদ্য সহায়তার আওতাভক্ত হন মস চবষয় 

স্থানীয় প্রশাসদনর (মজলা প্রশাসন, চসটি কদপ মাদরশন, মপৌরসভা, উপদজলা প্রশাসন) সাদথ সমন্বয় সাধন; সুচবধাদভাগী শ্রচমকদের 

ডাটাদবজ চতরী ও সাংরযণ; 

 

প্রদয়াজদন উক্ত কচমটি অঞ্চল চভচত্তক উপ-কচমটি/ টিম গঠন করদত পারদব। সাংযুক্ত ছকসমূহ অনুসরণপূব মক প্রচত বৃহস্পচতবার মন্ত্রণালদয় 

সাপ্তাচহক প্রচতদবেন মপ্ররদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য মহাপচরেশ মক, কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন অচধেপ্তর এবাং মহাপচরিালক, 

শ্রম অচধেপ্তর-মক চনদে মশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা। 

 

    

সাংযুক্তঃ প্রচতদবেদনর ০৬(ছয়)টি নমুনা ছক 

 

 

 

 

 

 

 

১২।০৪.২০২০ 

িয়সাল হক  

সচিদবর একান্ত সচিব 

          ইদমইলঃ pssecretary@mole.gov.bd 

 

অনুচলচপ সেয় অবগচত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য মপ্ররণ করা হদলাঃ (মজেষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

1| মচন্ত্রপচরষে সচিদবর একান্ত সচিব, মচন্ত্রপচরষে চবভাগ (মচন্ত্রপচরষে সচিব মদহােদয়র সেয় অবগচতর জন্য)  

2| প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিদবর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালয় (প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মদহােদয়র সেয় অবগচতর জন্য) 

3| সচিদবর একান্ত সচিব, বাচণজে মন্ত্রণালয় 

4| সচিদবর একান্ত সচিব, চশল্প মন্ত্রণালয় 

5| সচিদবর একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 

6| সচিদবর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালয় 

7| অচতচরক্ত সচিব (সকল), শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

8| মহাপচরেশ মক , কলকারখানা ও প্রচতষ্ঠান পচরেশ মন অচধেপ্তর (গঠিত কচমটির সেস্যবৃন্দদক অবচহত করার অনুদরাধসহ) 

9| মহাপচরিালক, শ্রম অচধেপ্তর (গঠিত কচমটির সেস্যবৃন্দদক অবচহত করার অনুদরাধসহ) 

10| মহাপচরিালক, চশল্প পুচলশ 

11| চবভাগীয় কচমশনার, .............................. (সকল) 

12| উপমহাপচরেশ মক, বাাংলাদেশ পুচলশ, ........................... মরঞ্জ (সকল) 

13| পুচলশ কচমশনার, .............................. মমদট্রাপচলটন পুচলশ (সকল) 

14| মজলা প্রশাসক, .............................. (সকল) 

15| পুচলশ সুপার, ................................. (সকল) 

16| প্রচতমন্ত্রী মদহােদয়র একান্ত সচিব, শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রচতমন্ত্রী মদহােদয়র সেয় অবগচতর জন্য) 

17| সভাপচত, এিচবচসচসআই/ বাাংলাদেশ এমপ্লয়াস ম মিডাদরশন (সকল সেস্যদক অবচহত করার অনুদরাধসহ) 

18| সভাপচত, চবচজএমইএ/ চবদকএমইএ/ চবটিএমইএ/ বাাংলাদেশ মলোর গুডস ম্যানুিোকিারার এন্ড ওনাস ম এদসাচসদয়শন, বাাংলাদেশ 

মরাদজন ফুড এক্সদপাট মাস ম এদসাচসদয়শন, বাাংলাদেশ প্লাচিক পণ্য উৎপােন ও প্রচক্রয়াকরণ মাচলক সাংগঠন/ চরহোব/................. 

19| সভাপচত, ন্যাশনাল মকা-অচড মদনশন কচমটি ির ওয়াকমাস ম এডুদকশন (এনচসচসডচিউই)/ ইন্ডাচি অল বাাংলাদেশ কাউচিল/ জাতীয় 

শ্রচমক লীগ 

20| সাধারণ সম্পােক, বাাংলাদেশ মট্রড ইউচনয়ন সাং  

21| জনাব …………………………….................................…..  

22| অচিস কচপ 

mailto:pssecretary@mole.gov.bd


িলমান কারখানার তথ্য ছকঃ (নন আরএমচজ) “ক” 

ক্রচমক নাং িলমান কারখানার সাংখ্যা মমাট শ্রচমক সাংখ্যা 
মবতন ভাতাচে 

পচরদশাধ সাংক্রান্ত তথ্য 

শ্রম অসদন্তাষ সাংক্রান্ত 

তথ্য )র্চে থাদক(  

প্রদয়াজনীয় স্বাস্থে সুরযা 

ব্যবস্থা মমদন কারখানা 

িালু রাখা হদয়দছ চকনা 

শ্রচমক ছাঁটাই সাংক্রান্ত 

তথ্য 

)র্চে থাদক(  

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

 

 

বন্ধ কারখানার তথ্য ছকঃ (নন আরএমচজ) “কক” 

ক্রচমক নাং বন্ধ কারখানার সাংখ্যা মমাট শ্রচমক সাংখ্যা বদন্ধর কারন 
মবতন ভাতাচে পচরদশাধ 

সাংক্রান্ত তথ্য 
শ্রচমকদের বতমমান অবস্থা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

    

 

  

 

শ্রচমক ছাঁটাই এবাং শ্রম অসদন্তাষ সাংক্রান্ত তথ্য ছকঃ “ককক” 

 

ক্রচমক নাং কারখানার নাম ও ঠিকানা 

ব্যবস্থাপনা 

কর্তমপদযর নাম 

ঠিকানা ও মমাবাইল 

নম্বর 

মমাট শ্রচমক সাংখ্যা  
শ্রম অসদন্তাষ  /শ্রচমক 

ছাঁটাই করার কারণ  

শ্রচমদকর পাওনাচে 

আইনানুগ পচরদশাধ 

হদয়দছ চকনা 

শ্রম অসদন্তাষ চনষ্পচত্ত 

হদয়দছ চকনা 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ 
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িলমান কারখানার তথ্য ছক-“খ” 

ক্রচমক 

নাং 

 

 

শতভাগ রপ্তাচনমুখী  আর এম চজ ( Export oriented ) 

মলাকোল আর এম চজ (Without export 

oriented) 

মন্তব্য 

িলমান 

কারখানার নাম ও 

ঠিকানা 

মমাট 

শ্রচমক 

সাংখ্যা 

মবতন 

ভাতাচে 

পচরদশাধ 

সাংক্রান্ত 

তথ্য 

ছাঁটাই 

সাংক্রান্ত 

তথ্য 

)র্চে 

থাদক(  

চশপদমন্ট /ক্রয়াদেশ 

বাচতল সাংক্রান্ত তথ্য 

)র্চে থাদক(  

রপ্তানী 

হ্রাদসর 

পচরমান 

)র্চে 

থাদক(  

কারখানা 

িলাকালীন 

প্রদয়াজনীয়  

স্বাস্থে সুরযা 

ব্যাবস্থা গ্রহন 

করা হদয়দছ 

চকনা 

মকাচভড -১৯ 

আক্রান্ত মরাগী 

পাওয়া মগদছ 

চকনা 

িলমান 

কারখানার 

নাম ও 

ঠিকানা 

মমাট 

শ্রচমক 

সাংখ্যা 

মবতন 

ভাতাচে 

পচরদশাধ 

সাংক্রান্ত 

তথ্য 

 

মকাচভড-

১৯ আক্রান্ত 

মরাগী 

পাওয়া 

মগদছ চকনা 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

              

 

 

বন্ধ কারখানার তথ্য ছকঃ (আরএমচজ, শতভাগ রপ্তাচনমুখী) “খখ” 

ক্রচমক নাং বন্ধ কারখানার সাংখ্যা মমাট শ্রচমক সাংখ্যা বদন্ধর কারন 
মবতন ভাতাচে পচরদশাধ 

সাংক্রান্ত তথ্য 
শ্রচমকদের বতমমান অবস্থা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

    

 

  

 

বন্ধ কারখানার তথ্য ছকঃ (আরএমচজ, মলাকোল) “খখখ” 
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