
(একই স্মারক ও তাররখে প্ররতস্থারিত) 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাখেশ সরকার 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

(সরিখবর েপ্তর) 

www.mole.gov.bd 

 

নাং-৪০.০০.০০০০.০০৩.৩৬.০০৩.২০- 6৪ তাররেঃ                                   

২৯ চিত্র ১৪২৬  

১২ এরপ্রল ২০২০  

রবষয়ঃ  কখরানা ভাইরাস সাংক্রমণজরনত কারখণ শ্রম িরররস্থরত মমাকাখবলায় ক্রাইরসস ম্যাখনজখমন্ট করমটি গঠন 

 

কখরানা ভাইরাস (মকারভড-১৯) সাংক্রমখণর প্রভাখব সৃষ্ট িরররস্থরতখত শ্রম িরররস্থরত স্বাভারবক রাো এবাং িলমান রশল্প প্ররতষ্ঠাখন 

কম মরত শ্ররমক-কম মিারীখের রনরািত্তা রনরিত করার লখযে শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালখয়র আওতাধীন শ্রম অরধেপ্তর এবাং কলকারোনা ও 

প্ররতষ্ঠান িররেশ মন অরধেপ্তখরর মাঠ ির্ মাখয়র কম মকতমা, সাংরিষ্ট এলাকার মারলক এবাং শ্ররমক প্ররতরনরধর সমন্বখয় রনম্নরলরেত ক্রাইরসস 

ম্যাখনজখমন্ট করমটি রনখে মশক্রখম গঠন করা হখলাঃ 

 

১। ঢাকা মজলাঃ 

ক্রঃ 

নাং 

কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও 

িেরব 
েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

1।  
জনাব মমাহাম্মে আরমনুল হক 

িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা। আহবায়ক 

০১৭৪৫৭৩৮৫৫৫ 

aminul.haque@dol.gov.bd 

 

2।  
জনাব মমাঃ মমখহেী হাসান 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, ঢাকা 

সেস্য 

সরিব 

০১৭১৭৯৫৪৩৭৪ 

digfe.dhaka@gmail.com 

 

৩। 
জনাব মমাঃ আলমগীর মহাসাইন 

সহকারী িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা। সেস্য 

০১৭১১৪৫২৮৪১ 

hossain.alamgir@dol.gov.bd 

 

৪। 
জনাব মমাঃ মসাখহল আরজম 

সহকারী িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা। সেস্য 

০১৭৯১৭২০২০৯ 

shohel.du@yahoo.com 

 

৫। 
জনাব নঈমুল আরজজ 

শ্রম িররেশ মক (সাঃণ)  

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, ঢাকা। 
সেস্য 

০১৭২৬০১১২৮৮ 

nayanlucy@gmail.com 

 

৬। 
জনাব এস এম সাঈে আলম  

শ্রম িররেশ মক (সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর ,ঢাকা। 
সেস্য 

০১৮১২৪৭১০০৮ 

sayeddipu7@gmail.com 

 

৭। 
জনাব মমাহাম্মে হাখতম 

প্রথম সহ সভািরত 
রবখকএমইএ সেস্য 

০১৭১১৫৩৩২২৮ 

hatem@mbknit.com 

 

৮। 
জনাব মমাঃ ররিকুল ইসলাম 

অরতররক্ত সরিব (শ্রম) 
রবরজএমইএ সেস্য 

০১৯১৩৫২৯৮৬২ 

rafiq.islam@bgmea.com.bd 

 

৯। 
জনাব কামরুল আহসান 

সভািরত 
জাতীয় শ্ররমক মিডাখরশন সেস্য 

০১৫৫২৩৭৭৩১৬  

১০। 
জনাব নইমুল আহসান জুখয়ল 

মজনাখরল মসখক্রটারী,  

জাতীয় শ্ররমক মজাট 

বাাংলাখেশ। 
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 

উিিররিালক 

রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা। সেস্য সরিব 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 োরলে 

রসঃ অরতঃ সরিব (kÖg)  

রবখজএইএ m`m¨ ০১৭১৩০৬২৭২৮ 

 

9.  জনাব Kwei gÛj  

hyM¥ AvnevqK 

MvRxcyi gnvbMi শ্ররমক লীগ m`m¨ 01929503831 

 

10.  জনাব †g‡n`x nvmvb mygb 

hyM¥ AvnevqK 

MvRxcyi gnvbMi শ্ররমক লীগ m`m¨ 01716576558 

 

 

৩। নারায়নগঞ্জ মজলাঃ 

ক্ররমক 

নাং 
কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও িেরব েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

   ১। 
জনাব মমাঃ মোরখশদুল হক ভুঞা, 

িররিালক 

আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ  
আহবায়ক 0১৭১৮২৩০০১১  

   ২। জনাব মসৌখমন বড়ুয়া, উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ 

সেস্য সরিব ০১৭১৫১১৩৩৬৩  

৩। জনাব মহব্বত মহাসাইন, উি িররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ  
সেস্য ০১৭১৮৭৪৮১১৬  

৪। 
জনাব মমাঃ আলমগীর মহাসাইন, শ্রম 

কম মকতমা  

আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ  
সেস্য ০১৭১১৪৪৩৩১৫  

৫। 
জনাব রাজীব িন্দ্র োস,  সহকারী 

মহািররেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ  

সেস্য ০১৭২২৯০৯১২২  

৬। 
জনাব মমাঃ ওমর িারুক 

সহকারী মহািররেশ মক (সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ  

সেস্য ০১৬১৫২৩২৩২৩  

৭। 
জনাব মমাহাম্মে হাখতম 

প্রথম সহ-সভািরত  
রবখকএমইএ, নারায়ণগঞ্জ সেস্য ০১৭১১৫৩৩২২৮  

৮। 
জনাব মমারখশে সাখরায়ার মসাখহল 

রসরনয়ার   ভাইস মপ্ররসখডন্ট 

মিম্বার অব কমাস ম, 

নারায়ণগঞ্জ 
সেস্য ০১৭১১৫৬৩১৪৮  
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৯। 

কাউছার আহখমে িলাশ 

সভািরত 

জাতীয় শ্ররমক লীগ, আঞ্চরলক 

শাো, নারায়ণগঞ্জ  
সেস্য ০১৭১১৩৩২০৯৬  

১০। 
জনাব মমাঃ আেতারুল ইসলাম রখয়ল, 

সাাংগঠরনক সম্পােক 

মহানগর শ্ররমক লীগ, 

নারায়ণগঞ্জ 
সেস্য ০১৭১৬০৯৫৬৮৩  

 

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

ক্ররমক 

নাং 
কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও িেরব েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

   ১। 
জনাব মুহাম্মে নারসর উরিন 

িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, িট্টগ্রাম। আহবায়ক 

০১৭১১-৬৬৮৬৫৩  

   ২। 
জনাব মমাঃ আল-আমীন 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, িট্টগ্রাম। 

সেস্য 

সরিব 

০১৭১৭৭-৩৫৪৮৭  

৩। 
জনাব মমা. শরিকুর রহমান 

সহকারী িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, িট্টগ্রাম। সেস্য 

০১৭২২-৪৮৫৮০৪  

৪। 
জনাব মমাহাম্মে আব্দুস সারব্বর ভ ূঁইয়া, 

সহকারী িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, িট্টগ্রাম। সেস্য 

০১৭৩৩-৮৯৮৬২৬   

৫। 
জনাব আব্দুল্লাহ আল সারকব মুবাররাত 

সহকারী মহািররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, িট্টগ্রাম। 
সেস্য 

০১৭১১-৩৫৬১০৪  

৬। 
জনাব মমাঃ কামরুল মহাখসন 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, িট্টগ্রাম। 
সেস্য 

০১৭১০-৫৮৭৭৫৪  

৭। 
জনাব মমাহাম্মে আরতক 

িররিালক 
রবরজএমইএ। সেস্য 

০১৮১৯-৩১৫৩৩৭  

৮। 
জনাব রারজব োস সুজয় 

িররিালক 
রবখকএমইএ। সেস্য 

০১৮১৯-৩১৩৭৭৯  

 

৯। 

জনাব মমাঃ শির আলী  

সহ-সভািরত 

জাতীয় শ্ররমক লীগ, মকন্দ্রীয় 

করমটি। 
সেস্য 

০১৮১৯-৮২৬৯৮৩  

১০। 
জনাব শরি বাঙারল 

সভািরত 

িাহাড়তলী, মিৌজোরহাট  রশল্প 

এলাকা। 
সেস্য 

০১৮৭৯-৪৬৫৪৫৭  

১১। 
মমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

সাধারণ সম্পােক 

ইউনাইখটড মিডাখরশন অব 

গাখম মন্টস ওয়াকমাস ম, িট্টগ্রাম মজলা 
সেস্য 

০১৭১১-৫৮৮৫০৬  

 

৫। খুলনা, বাখগরহাট ও সাতযীরা মজলাঃ 

ক্ররমক 

নাং 
কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও িেরব েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

   ১। 
জনাব মমাঃ রমজানুর রহমান 

িররিালক  
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, খুলনা। আহবায়ক ০১৭১২৬১৭৫৯৭ 

 

   ২। 
জনাব মমাঃ আররফুল ইসলাম 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, খুলনা। 
সেস্য সরিব ০১৯১১৫৫৮৫১১ 

 

৩। 
জনাব অসীম কুমার রবশ্বাস 

সহকারী িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, খুলনা। সেস্য ০১৭৫৯০৪৫৯৩৯ 
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৪। 
জনাব সুরজত মজুমোর 

সহকারী িররিালক 

রশল্প সম্পকম রশযায়তন 

মীখররডাঙ্গা, খুলনা। 
সেস্য ০১৭৩৬২৮০৮১৮ 

 

৫। 
জনাব মমাঃ শারহনুর রহমান 

সহকারী মহািররেশ মক (সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, খুলনা। 
সেস্য ০১৯২৫৩৭১১৩৩ 

 

৬। 
জনাব মমাঃ মসায়াইব মহাখসন 

সহকারী মহািররেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, খুলনা। 
সেস্য ০১৭২২৩৭৫৬৪৫ 

 

৭। 
জনাব মশে আব্দুল বাকী 

ভাইস মপ্ররসখডন্ট 

বাাংলাখেশ মরাখজন ফুডস 

এক্সখিাটাস ম এোখসারসখয়শন 
সেস্য ০১৭১১২৯৭০৪০ 

 

৮। 
জনাব এম রিখরাজ আহখমে 

ব্যবস্থািনা িররিালক 

সুিার জুট রমলস, ফুলতলা, 

খুলনা। 
সেস্য ০১৭১১২১৮৬২৮ 

 

 

৯। 

জনাব রনরজৎ কুমার ম াষ 

সাধারণ সম্পােক 

জাতীয় শ্ররমকলীগ, খুলনা 

মহানগর 
সেস্য ০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

 

১০। 
জনাব জারকর মহাখসন রবপ্লব 

সাধারণ সম্পােক 
খুলনা মটর শ্ররমক ইউরনয়ন সেস্য ০১৭২৬১৫৯৫০৫ 

 

 

 

৬। রাজশাহী, িািাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ মজলাঃ 

ক্ররমক 

নাং 
কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও িেরব েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

   ১। 
জনাব শামীমা সুলতানা বারী 

িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, রাজশাহী। আহবায়ক ০১৭১১৪০৩১৮৫ 

 

   ২। 
জনাব মমাঃ মাহফুজুর রহমান ভইয়া 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, রাজশাহী। 

সেস্য 

সরিব 
০১৫৫৪৩৪৭৭৯৩ 

 

৩। 
জনাব মমা: আলমুতারজদুল ইসলাম 

সহকারী িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, রাজশাহী। সেস্য ০১৭৫৩৪১৭১৫৮ 

 

৪। 
মমা:রমজানুর রহমান 

সহকারী িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, রাজশাহী। সেস্য ০১৭৪২৬৭৩৬১৭ 

 

৫। 
জনাব মমাঃ আজহারুল ইসলাম 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ)  

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, রাজশাহী। 
সেস্য ০১৭০৮১১২১৬০। 

 

৬। 

জনাব মমাঃ তাখরক হাসান 

শ্রমিররেশ মক (সাধারণ) 

 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, রাজশাহী। 
সেস্য 

০১৭৩৫৯৫৮৮৯৬ 

 

 

৭। 
জনাব সেরুল ইসলাম 

িররিালক 

রাজশাহী মিম্বার অি কমাস ম 

এন্ড ইন্ডারিজ। 
সেস্য ০১৭১১১১১৬৬৯ 

 

৮। 
মমাঃ তানরজলুর রহমান 

িররিালক 

রাজশাহী মিম্বার অি কমাস ম 

এন্ড ইন্ডারিজ। 
সেস্য ০১৭১৩২২৮৮৯৯ 

 

 

৯। 

জনাব নুর কুতুব আলম মান্নান 

সহ সভািরত 
শ্ররমকলীগ মকন্দ্রীয় করমটি সেস্য ০১৯১৫৪৫৫৪৫৫ 

 

১০। 
জনাব মমাঃ আব্দুল্লা োন 

সভািরত 
মজলা শ্ররমকলীগ রাজশাহী। সেস্য ০১৭১২৬১৪৮৯ 
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৭। বররশাল অঞ্চলঃ (অরধখযত্র বররশাল রবভাখগর ০৬ মজলা) 

ক্ররমক 

নাং 
কম মকতমা/প্ররতরনরধর নাম ও িেবী েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

০১ মমাঃ ওসমান গরন 

উি-িররিালক 

আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর 

বররশাল 
আহবায়ক ০১৯১৯৪১৯৭৪৮  

০২ রহমন কুমার সাহা 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, বররশাল 

সেস্য 

সরিব 
০১৭১২৯৭৯৬৮২ 

 

০৩ ডাঃ নবীন কুমার হাওলাোর 

সহকারী মহািররেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, বররশাল 
সেস্য ০১৯৩৬৪৯৩৪২৭ 

 

০৪ সাখবকুন নাহার 

শ্রম িররেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, বররশাল 
সেস্য ০১৭১২২০৩১৪৩ 

 

০৫ মশে মমাঃ মসরলম আহখমে 

সহকারী িররিালক (িঃোঃ) 

আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর 

বররশাল 
সেস্য ০১৭১২৯৭৯২২৪ 

 

০৬ মমাঃ ওমর িারুক 

শ্রম কম মকতমা (িঃোঃ) 

আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর 

বররশাল 
সেস্য ০১৬৭০১৭১১৯০ 

 

০৭ শ্রী রবজয় কৃষ্ণ মে 

ব্যবস্থািনা িররিালক  

অমৃত লাল মে এন্ড মকাম্পানী রলঃ, 

বররশাল। 
সেস্য ০১৮১৯৭৯০০২১ 

 

০৮ সাইদুর রহমান ররন্টু 

সভািরত 

রে বররশাল মিম্বার অব কমাস ম এন্ড 

ইন্ডারি। 
সেস্য ০১৭১৩০৩২০৮৯ 

 

০৯ রনরব মহাখসন টুটুল 

সভািরত 

বররশাল মজলা ট্রাক, ট্রাক্টর, 

কাভাড মভোন, ট্াাংকলরী (োহে িোথ ম 

বহনকারী ব্যতীত) শ্ররমক ইউরনয়ন 

সেস্য ০১৭১১৩৩২৩০৩ 

 

১০ বাবু িররমল িন্দ্র োস 

সাধারণ সম্পােক 

জাতীয় শ্ররমক লীগ 

বররশাল মহানগর। 
সেস্য ০১৭২৪৮৫১২৫২ 

 

 

৮। কুরষ্টয়া অঞ্চলঃ (কুরষ্টয়া, মমখহরপুর  ও চুয়াডাঙ্গা মজলা) 

ক্ররমক 

নাং 

কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও 

িেরব 
েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

1।  
মমাঃ জরিুরুল মহাখসন 

উি-িররিালক  
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, কুরষ্টয়া। আহবায়ক ০১৭১২০৪০২৮৭ 

 

2।  
মমা: হারসবুজ্জামান 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, কুরষ্টয়া। 
সেস্য সরিব ০১৭১৫৩০০৯৫০ 

 

3।  
মমা: রসরাজুল ইসলাম           

সহকারী িররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, কুরষ্টয়া। সেস্য 

০১৭২০১১১৭৯৩ 

 

 

৪। 
েন্দকার আরজজুল ইসলাম 

শ্রম কম মকতমা  
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, কুরষ্টয়া।  ০১৭১৮৮২৩১৭০ 

 

৫। 
মতুমজা মমাখশ মে,                 

সহকারী মহা িররেশ মক  

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, কুরষ্টয়া। 
সেস্য ০১৭৪৪৩০০৩০০ 

 

৬। 
রাজু বড়ুয়া  

শ্রম িররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, কুরষ্টয়া। 
সেস্য ০১৬২০২৫৮৬৬২ 

 

৭। 
মমাঃ মরজবর রহমান  

মিয়ারম্যান 
রবআররব গ্রুি,  কুরষ্টয়া সেস্য ০১৭১১৫৪৬৮৫০ 

 

৮। 
মকবুল মহাখসন লাভলু 

সাধারণ সম্পােক 

কুরষ্টয়া মজলা বাস রমরনবাস মকাি ও 

মাইখক্রাবাস মারলক সরমরত 
সেস্য ০১৭১১১৪৩৪১০ 
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৯। 
মমাঃ আমজাে আলী োন  

সাধারন সম্পােক 
জাতীয় শ্ররমক লীগ, কুরষ্টয়া মজলা শাো  

০১৭১৬৫৫৫০২৪ 

 

 

১০। 
ওয়াখরশ আহখমে  

সভািরত 
রব এস রস ডরিউ এি, কুরষ্টয়া সেস্য ০১৭৩১১০৪০০৫ 

 

 

৯। রেনাজপুর, িঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁ মজলা:  

ক্ররমক 

নাং 

কম মকতমা/প্ররতরনরধর নাম ও 

িেবী 
েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 

মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

১। মমাহাঃ আবুল বাসার 

উি-িররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, রেনাজপুর। 

আহবায়ক ০১৭৩২৬৮৮৬৯২  

২। মমাঃ মমাস্তারিজুর রহমান 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রেনাজপুর। 

সেস্য সরিব ০১৭৩৯৯৫৬৩৬৬  

৩। মমাঃ িুমায়ুন করবর 

শ্রম কম মকতমা 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, রেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭৭৪৪২২০৪১  

৪। মমাঃ শারহনুর ইসলাম  

শ্রম কম মকতমা 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, রেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭২৯-৬১৭০৬১  

৫। মমাঃ জুলরিকার আলী 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭০৮১১২১৮৮  

৬। মমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭২৩৩৪৪৬৪৬  

৭। মমাঃ জরজমস আনাম 

িররিালক 

মিম্বার অব কমাস ম এন্ড ইন্ডারি, 

রেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭১৪০১৪০৯৯  

৮। ভবানী আগরওয়ালা 

মপ্ররসখডন্ট 
মজলা বাস মারলক গ্রুি, রেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭১২২৪৭৭৮৮  

৯। মমাঃ আলাউরিন  

সাধারণ সম্পােক 

জাতীয় শ্ররমক লীগ, মজলা শাো, 

রেনাজপুর। 

সেস্য ০১৭১৫৪১২৫১৫  

১০। মমাঃ িজখল রারব্ব 

সাধারণ সম্পােক 

রেনাজপুর মজলা মটর শ্ররমক 

ইউরনয়ন 

সেস্য ০১৭১২১২৫৩১৯  

 

১০। মমীলভীবাজার ও হরবগঞ্জ মজলাঃ 

ক্র: নাং কম মকতমা/ প্ররতরনরধর নাম ও 

িেরব 

েপ্তর/ প্ররতষ্ঠাখনর নাম করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নাম্বার 

মন্তব্য 

০১ জনাব মমা: নারহদুল ইসলাম 

উিিররিালক 

রবভাগীয় শ্রম েপ্তর মমীলভীবাজার 
আহবায়ক ০১৬৭৫১৮৩৫২৪ 

 

০২ জনাব মমা: মাহবুবুল হাসান 

উিমহািররেশ মক 

উিমহািররেশ মখকর কার্ মালয়, 

মমীলভীবাজার 
সেস্য সরিব ০১৭১৩২০৩০৭০ 

 

০৩  মমা: মুসারহে বেত মিীধুরী 

শ্রম কল্যাণ সাংগঠক 

রবভাগীয় শ্রম েপ্তর মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৭১৮০৩৮৬৬৩ 

 

০৪ জনাব তারররন কান্ত শীল 

অরিস সহকারর 

রবভাগীয় শ্রম েপ্তর মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৭১২৩২৫২৩৪ 

 

০৫ জনাব সুধাাংশু মশের োস 

শ্রম িররের্রশ মক (সাধারণ) 

উিমহািররেশ মখকর কার্ মালয়, 

মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৭১৬৯০৬৬০০ 

 

০৬ জনাব মাহবুবুর রহমান 

শ্রম িররের্রশ মক (সাধারণ) 

উিমহািররেশ মখকর কার্ মালয়, 

মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৬২৪১৩৫৩৫৩ 

 

০৭ মগালাম মমাহাম্মে রশবলী 

উিমহাব্যবস্থািক  

ভাড়াউড়া িা বাগান, মমীলভী 

বাজার 
সেস্য ০১৭১১৩৫০৫৫১ 

 



7 

 
০৮ জনাব মসরলম মরজা  

উিমহাব্যবস্থািক 

মজররন িা বাগান 

মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৭১১৩৭০৩৫৫ 

 

০৯ জনাব জাকাররয়া আহখমে 

সাধারন সম্পােক 

জাতীয় শ্ররমক লীগ 

মমীলভীবাজার 
সেস্য ০১৭১১২৩৩২৭০ 

 

১০ জনাব িাংকজ কন্দ 

সহ-সভািরত 

বাাংলাখেশ িা শ্ররমক ইউরনয়ন 

মমীলভীরবাজার 
সেস্য ০১৭১৬৪৬৫৬৬৫ 

 

 

১১। রাংপুর, গাইবান্ধা, লালমরনরহাট, কুরড়গ্রাম ও রনলিামারী মজলাঃ 

 

১২। বগুড়া ও জয়পুরহাট মজলাঃ 

ক্রম 
কম মকতমা/প্ররতরনরধর নাম ও 

িেরব 
েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল মন্তব্য 

1. 
জনাব মমাহাম্মে সাখেকুজ্জামান 

উি িররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, রাংপুর। আহবায়ক 01913555169  

2. 
জনাব মসামা রায় 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রাংপুর। 
সেস্য সরিব 01708112180  

3. 

জনাব মমাঃ আব্দুল লরতি 

সরকার 

সহকারী িররিালক 

আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, রাংপুর। সেস্য 01718668656  

4. 
জনাব মমাহাম্মে আলী 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রাংপুর। 
সেস্য 01708112172  

5. 
জনাব সনরজত মহন্ত 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রাংপুর। 
সেস্য 01708112184  

6. 
জনাব মক এম শহীে 

শ্রম কম মকতমা 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, রাংপুর। সেস্য 01711961716  

7. 
জনাব এ মক এম আরজজুল 

ইসলাম সাধারণ সম্পােক  

বাাংলাখেশ সড়ক িররবহন মারলক 

সরমরত (রাংপুর রবভাগ) ও রাংপুর 

মজলা মমাটর মারলক সরমরত। 

সেস্য 01788902145  

8. 
জনাব মমাঃ মমায়াখজ্জম মহাখসন 

সভািরত 

রাংপুর মজলা অখটাখটম্পু/মববীখটক্সী 

মারলক সরমরত 
সেস্য 01712244014  

9. 
জনাব শ্রী রেখনশ িন্দ্র রায় 

সভািরত 

রাংপুর মহানগর রনম মাণ শ্ররমক 

ইউরনয়ন 
সেস্য 01984237286  

10. 
জনাব মমাঃ মতাবারক আলী 

সভািরত 

রাংপুর মহানগর মঠলা ও মালবাহী 

ভোন িররবহখনর মালামাল মলারডাং 

আনখলারডাং কুরল শ্ররমক ইউরনয়ন 

সেস্য 01733830148  

ক্ররমক 

নাং 

কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও 

িেরব 
েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

১। 
আলমরগর কুমকুম 

উিিররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, বগুড়া। আহবায়ক ০১৮৫৫৬৮৭০৭২  

২। 
মমাঃ ইকবাল মহাসাইন োন 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, বগুড়া। 

সেস্য 

সরিব 
০১৭০৮১১২১৮৩  

৩। 
মমাছাঃ মাকছুো মবগম 

সহকারী িররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, বগুড়া। সেস্য ০১৯১৮৭৪৬৬৫২  

৪। 
মমাঃ শররফুর রহমান 

শ্রম কম মকতমা 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, বগুড়া। সেস্য ০১৭৪৪৯২৮১০৭  
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১৩। র্খশার, মাগুরা ও রিনাইেহ মজলাঃ 

 

১৪। টাঙ্গাইল ও মারনকগঞ্জঃ 

ক্ররমক 

নাং 
কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও িেরব েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

1।  
মহর আলী মমাল্লা 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, টাঙ্গাইল। 
আহবায়ক ০১৭১২৪২৮১২৭ 

 

2।  
মমাঃ আরমনুল ইসলাম 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, টাঙ্গাইল। 
সেস্য সরিব ০১৭৪৫৩৫৪৩৬৬ 

 

৫। 
মমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

সহকারী মহািররেশ মক (মসিটি) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, বগুড়া। 
সেস্য ০১৭২২৫৪৮৬৮৯  

৬। 
মমাঃ নজরুল ইসলাম, 

শ্রম িররেশ মক (সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, বগুড়া। 
সেস্য ০১৭১০৫০৬৫৭২  

৭। 
মমাঃ মাহফুজুল ইসলাম রাজ, 

সহ-সভািরত 
মিম্বার অব কমাস ম এন্ড ইন্ডারি, বগুড়া। সেস্য ০১৭১৩৭৩৯৫৮৬  

৮। 
মমাঃ শারহনুর ইসলাম সবুজ 

িররিালক  
আজাে গ্রুি, নুরানী মমাড়, বগুড়া। সেস্য ০১৭১৫০১৮৯৮২  

৯। 
মমাঃ আব্দুল মান্নান মন্ডল, 

সভািরত 

আন্তঃখজলা ট্রাক িররবহন শ্ররমক 

ইউরনয়ন, বগুড়া। 
সেস্য ০১৭১০০৫৬৬৬৩  

১০। 
আব্দুল মমারমন মন্ডল 

সেস্য সরিব 

উত্তরাঞ্চল আঞ্চরলক করমটি জাতীয় 

মহাখটল মরখস্তারা শ্ররমক মিডাখরশন 
সেস্য ০১৭১৫৪৫৩১৬০  

ক্ররমক কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও িেবী েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 
করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নাং 

মন্তব্য 

১ 
মমাঃ ইকবাল আহখম্মে,  

উি মহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, র্খশার 
আহ্বায়ক ০১৭১৪ ২১১১৫৮ 

 

২ 
মমাঃ শরিকুল ইসলাম,  

সহকারী িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, খুলনা সেস্য ০১৭১৬ ০৯১৩২৪ 

 

৩ 
মমাঃ তাওহীদুল হক ভু ূঁইয়া,  

সহকারী মহািররেশ মক (সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, র্খশার 
সেস্য ০১৯১৫ ১৬২০৭৬ 

 

৪ 
মমাঃ শওকত মহাখসন,  

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, র্খশার 
সেস্য ০১৭৩১ ২৪০৭০৪ 

 

৫ 
মুহাম্মে মরতউর রহমান,  

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, র্খশার 
সেস্য ০১৯১৮ ০১৩০৯৬ 

 

৬ 
মমাঃ আব্দুস শহীে 

মহা ব্যবস্থািক, প্রশাসন 
আহাে জুটরমল, র্খশার সেস্য ০১৭১১ ৭৮৪৬২৫ 

 

৭ 
মমাঃ আব্দুল আহাে 

মহা ব্যবস্থািক 
আরিল গ্রুি অব ইন্ডারিজ, র্খশার সেস্য ০১৯৭৮ ০৯০১০৫ 

 

৮ 
জনাব মাহবুবুর রহমান মজনু 

আন্তমজারতক রবষয়ক সম্পােক 
বাাংলাখেশ মট্রড ইউরনয়ন সেস্য ০১৭১১ ১৫৩৭৩০ 

 

৯ 
জনাব মমাঃ আরজজুর রহমান 

সভািরত  

জাতীয় শ্ররমক লীগ 

র্খশার মজলা। 
সেস্য ০১৭১১২৬২৫৬৮ 

 

১০ 
রাজু আহখমে 

সহকারী মহািররেশ মক (সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, র্খশার 
সেস্য সরিব 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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3।  
আসাদুজ্জামান 

শ্রম িররেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, টাঙ্গাইল। 
সেস্য ০১৭০৮১১২১৬৯ 

 

4।  
মমাঃ মমােখলছুর রহমান 

শ্রম কম মকতমা 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা। সেস্য ০১৭১১৩৮৪০৬২ 

 

৫। 
োন আহখমে শুভ 

সভািরত/সাধারণ সম্পােক 

টাঙ্গাইল মিম্বার অব কমাস ম 

এন্ড ইন্ডারি, টাঙ্গাইল। 
সেস্য ০১৭১১৫২৯৫১১ 

 

  ৬। 
চসয়ে ইকবাল মিীধুরী 

সাধারণ সম্পােক 

রবরসক রশল্প মারলক সরমরত, 

টাঙ্গাইল। 
সেস্য ০১৭১১২৪৪৯৪৯ 

 

৭। 

 

মমাঃ বালা রময়া 

ভারপ্রাপ্ত সভািরত 

টাাংঙ্গাইল মজলা শ্ররমক 

মিডাখরশন, টাঙ্গাইল। 
সেস্য ০১৭১৫৭৮২৯৪৫ 

 

৮। 
মীর মেৌলত মহাখসন (রবদুেৎ) 

সভািরত 

জাতীয় শ্ররমক লীগ, টাঙ্গাইল 

মজলা শাো, টাাংঙ্গাইল। 
সেস্য ০১৭১২৮৫৬৭০১ 

 

 

১৫। ময়মনরসাংহ, জামালপুর মনত্রখকানা ও মশরপুর মজলাঃ 

ক্ররমক 

নাং 
কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও িেরব েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

০১ 
মমা: শরহদুজ্জামান, 

উিিররিালক 
শ্রম অরধেপ্তর, ময়মনরসাংহ। আহবায়ক ০১৬১১-২২৭১৫২ 

 

০২ 
রাজীব িন্দ্র ম াষ, 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, ময়মনরসাংহ। 
সেস্য সরিব ০১৭২৪-৮২৪৮৪৬ 

 

০৩ 
মমা: রারকবুল হাসান, 

সহকারী িররিালক 
শ্রম অরধেপ্তর, ময়মনরসাংহ। সেস্য ০১৭১৯-৬০১৮৬৫ 

 

০৪ 
মমা: আবুল বাশার, 

সহকারী িররিালক 
শ্রম অরধেপ্তর, ময়মনরসাংহ। সেস্য ০১৯১১-২০০১৬২ 

 

০৫ 
আহমাে মাসুে, 

সহকারী মহািররেশ মক (সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, ময়মনরসাংহ। 
সেস্য ০১৭১২-৬৮৬৪৭৪ 

 

০৬ 
মমা: আব্দুল্লাহ আল মামুন, 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, ময়মনরসাংহ। 
সেস্য ০১৭৯২-০০৫৩৪৫ 

 

০৭ 
মমা: আরমনুল হক শামীম, রসআইরি, 

সভািরত 
মিম্বার অব কমাস ম, ময়মনরসাংহ। 

মারলক িখযর 

প্ররতরনরধ 
০১৭১১-৫২৬৫২৮ 

 

০৮ 
মমা: বােশা রময়া, 

ব্যবস্থািনা িররিালক 

বােশা গ্রুি, জারমররেয়া, হরবরবাড়ী, 

ভালুকা, ময়মনরসাংহ। 

মারলক িখযর 

প্ররতরনরধ 
০১৭১৪-১৬৭৫০১ 

 

 

০৯ 

মমা: আিতাব উরিন, 

 সভািরত 
জাতীয় শ্ররমক লীগ, ময়মনরসাংহ। 

শ্ররমক িখযর 

প্ররতরনরধ 
০১৭১১-৬০৭৩১৪ 

 

১০ 
তিাজ্জল মহাখসন, 

সাধারণ সম্পােক 

বাাংলাখেশ মট্রড ইউরনয়ন সাং , 

ময়মনরসাংহ। 

শ্ররমক িখযর 

প্ররতরনরধ 
০১৭১৮-৯৩২১৬৯ 

 

 

১৬। িররেপুর, রাজবাড়ী, মাোরীপুর, শররয়তপু ও মগািালগঞ্জ মজলাঃ 

ক্ররমক 

নাং 
কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও িেরব েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

1।  
জনাব মমাঃ শরিকুল ইসলাম,  

উিিররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, িররেপুর আহবায়ক ০১৭১১২৮৭৫০৫ 
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2।  
জনাব আহখমে মবলাল  

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, িররেপুর 
সেস্য সরিব ০১৯৬২৪০১৮৮০ 

 

3।  
জনাব মমাঃ রমজমা ইকবাল মাহমুে,  

সহকারী িররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, িররেপুর সেস্য ০১৭৮২৪৪০৪৯০ 

 

4।  
জনাব মমাঃ শহীদুল্লাহ, সহকারী 

িররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, িররেপুর সেস্য ০১৭১২৭২৫৭২৩ 

 

৫। 
জনাব মমাঃ সুমন আলী 

শ্রম িররেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, িররেপুর 
সেস্য ০১৭৩৬১৫৩০৪৬ 

 

  ৬। 
জনাব জারকর মহাখসন 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, িররেপুর 
সেস্য ০১৯১৮৬১৭৪৭৩ 

 

৭। 

 

জনাব মমাঃ জাহাঙ্গীর রমঞা 

মিয়ারম্যান 
কররম গ্রুি, িররেপুর সেস্য ০১৭১১৫৬৫৭৪৫ 

 

৮। 
জনাব মমাঃ মলাকমান মহাসাইন 

ব্যবস্থািনা িররিালক   

আলতুোন জুট রমল রল, 

িররেপুর 
সেস্য ০১৭১১২৮৭৫০৫ 

 

৯। জনাব মমাঃ আক্কাস মহাখসন সভািরত 
বাাংলাখেশ শ্ররমক লীগ, 

িররেপুর 
সেস্য ০১৭১২৪৩৪০৯৯ 

 

১০। 
জনাব মমাঃ শহীে মহাখসন সাধারণ 

সম্পােক 

বাাংলাখেশ শ্ররমক লীগ, 

িররেপুর 
সেস্য ০১৭১১৬৬৯৭৫৫ 

 

 

১৭। নররসাংেী মজলাঃ 

ক্রঃ 

নাং 
কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও িেরব েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

০১ 
মমাঃ আরতকুর রহমান 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, নররসাংেী। 
আহবায়ক ০১৭০০-৭৪৪৪৭৯ 

 

০২ 
িরহাে ওহাব, 

সহকরী মহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, নররসাংেী। 
সেস্য সরিব ০১৭২৯-৭১৩৩৮২ 

 

০৩ 
মমাস্তিা আরজজুল কররম 

সহকারী িররিালক  
শ্রম অরধেপ্তর, নারায়নগঞ্জ। সেস্য ০১৯১১-২৮৬৭৪১ 

 

০৪ 
আসমা আক্তার 

জনসাংখ্যা ও িররবার কল্যাণ কম মকতমা 
শ্রম কল্যাণ মকন্দ্র, নররসাংেী। সেস্য ০১৭১৯-৩৯৩৫১৩ 

 

০৫ 
জারহর রময়া 

সহকারী মহািররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, নররসাংেী। 
সেস্য ০১৯৩৭-৮১০০১০ 

 

০৬ 
ররবন রময়া, 

শ্রম িররেশ মক (স্বাস্হহে) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, নররসাংেী। 
সেস্য ০১৭২৬-৭৯৬২৬০ 

 

০৭ 
মমাঃ আরনছুর রহমান 

িররিালক 
মিম্বার অব কমাস ম, নররসাংেী। 

মারলক িখযর 

প্ররতরনরধ 
০১৭৬৩-৫৩৪৮৯১ 

 

০৮ 
মমাঃ মরমন রময়া  

ব্যবস্হহািনা িররিালক 
মরমন গ্রুি, মিায়ালা, নররসাংেী। 

মারলক িখযর 

প্ররতরনরধ 
০১৭১৩-০০১৫৩৭ 

 

 

০৯ 

মমাঃ মুন্না রময়া,  

সভািরত  

নররসাংেী মজলা মটক্সটাইল শ্ররমক 

লীগ 

শ্ররমক িখযর 

প্ররতরনরধ 
০১৭১১-১৩০৩৭৩ 

 

১০ 
মমাঃ বাবুল রময়া  

সাধারন সম্পােক  

নররসাংেী মজলা মটক্সটাইল শ্ররমক 

লীগ 

শ্ররমক িখযর 

প্ররতরনরধ 
০১৭২১-৯৯৩৭৮৬ 
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১৮। মুরিগঞ্জ মজলাঃ 

ক্ররমক 

নাং 
কম মকতমার/প্ররতরনরধর নাম ও িেরব েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

   ১। 
মমাছাঃ জুরলয়া মজসরমন  

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, মুরিগঞ্জ 
আহবায়ক ০১৭১৮২৫৩৪৫৫ 

 

   ২। 
মমাঃ মাসুে রানা  

সহকারী মহািররেশ মক ( সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, মুরিগঞ্জ 
সেস্য সরিব ০১৯১২০১৫৮১২ 

 

৩। 
মমাঃ আতাউর রহমান মণ্ডল 

সহকারী িররিালক 
রবভাগীয় শ্রম েপ্তর, নারায়ণগঞ্জ সেস্য ০১৭১৬০২৭২৮১ 

 

৪। 
শরিকুল ইসলাম 

সহকারী মহািররেশ মক ( সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, মুরিগঞ্জ 
সেস্য ০১৭১৫২৪৫৫৮৩ 

 

৫। 
নুসরাত রবনখত সালাম 

শ্রম িররেশ মক (সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, মুরিগঞ্জ 
সেস্য ০১৭৪০৭৪১৪০৩ 

 

৬। 
মখনাজ কুমার সাহা 

উিমহাব্যবস্থািক 

আখনায়ার রসখমন্ট রলরমখটড 

গজাররয়া, মুরিগঞ্জ 
সেস্য ০১৭৫৩৮৯২২৫০ 

 

৭। 
মমাঃ হারিজুর রহমান 

সহকারী ব্যবস্থািক 

এমআই (ক্রাউন) রসখমন্ট রলরমখটড, 

িরিম মুক্তারপুর, মুরিগঞ্জ 
সেস্য ০১৭৩০৭০৯১৩১ 

 

৮। 
মমাঃ আক্কাস আলী 

আহবায়ক 
জাতীয় শ্ররমক রলগ, মুরিগঞ্জ সেস্য ০১৮১৮২৯১৭০৫ 

 

 

৯। 

মশে আরিান মহাখসন  

সেস্য সরিব 
জাতীয় শ্ররমক রলগ, মুরিগঞ্জ সেস্য ০১৬১৯৩৭২৭৩৭ 

 

১০। 
আখনায়ার মহাখসন 

যুগ্ম আহবায়ক 
জাতীয় শ্ররমক রলগ, মুরিগঞ্জ সেস্য ০১৭২৭৫৬১৭২৮ 

 

 

১৯। কুরমল্লা, িাঁেপুর, মনায়াোলী, লযীপুর ও মিনী মজলা: 

ক্ররমক 

নাং 
কম মকতমা/প্ররতরনরধর নাম ও ঠিকানা েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর 

মন্তব্য  

১ মমাঃ মরনরুজ্জামান 

উি-িররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, কুরমল্লা। আহবায়ক ০১৬৩২৩২৭৭০৯ 

 

২ এম.এম. মামুন অর- ররশে 

উি-মহািররেশ মক 

কলকারোনা  ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর ,কুরমল্লা। 
সেস্য সরিব ০১৭০৮১১২০৯৬ 

 

৩ মমাঃ আকতারুজ্জামান  

সহকারী িররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, কুরমল্লা। সেস্য ০১৮১৮২৮৭২৩৭ 

 

৪ মাহমুো মুরন্ন 

শ্রম কম মকতমা  
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, কুরমল্লা। সেস্য ০১৭১৭৮৭৬২৭৪ 

 

৫ মমাঃ আখশকুর  রহমান 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা  ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, কুরমল্লা। 
সেস্য ০১৯১৬১১৭৭৩৫ 

 

৬ মমাঃ জরহরুল ইসলাম 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা  ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, কুরমল্লা। 
সেস্য ০১৭১৭৯০৩০৪৭ 

 

৭ আবদুল কাইয়ুম  

সভািরত 

মহানগর শ্ররমকলীগ, কুরমল্লা 

মজলা। 
সেস্য ০১৭১১৭৩০৫১৩ 

 

৮ মমাঃ আলমগীর মহাখসন োন 

সভািরত 

কুরমল্লা মজলা রনম মাণ শ্ররমক 

ইউরনয়ন। 
সেস্য ০১৭১১২২৯৯২৮ 

 

৯ িরহাে মহাখসন 

 মজনাখরল মসখক্রটারী 

কুরমল্লা মজলার রিকরিল্ড 

মারলক সরমরত। 
সেস্য ০১৭১১৩২২৮৪৭ 

 

১০ মমাঃ ইিখতকার োন  

মজনাখরল মসখক্রটারী 
রবরসক, কুরমল্লা। সেস্য ০১৯১২৪২৩৮৮০ 
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২০। রসখলট ও সুনামগঞ্জ মজলাঃ 

ক্ররমক 

নাং 

কম মকতমা/প্ররতরনরধর নাম ও 

ঠিকানা  

েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর 

মন্তব্য  

১ জনাব কাজী শহীদুল ইসলাম 

 উি-িররিালক,  

আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, রসখলট।  
আহবায়ক ০১৩১৭-৭০৫৮৩৫ 

 

২ জনাব তিন রবকাশ তঞ্চঙ্গো 

উি-মহািররেশ মক,  

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রসখলট।  
সেস্য সরিব ০১৭০৮-১১২২১৫ 

 

৩ 
জনাব রশউলী রবশ্বাস, শ্রম 

িররেশ মক (সাধারণ),  

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রসখলট।  
সেস্য ০১৬৩১-০০৫৬৫৫ 

 

৪ জনাব মাহবুবুল আলম, শ্রম 

িররেশ মক (সাধারণ),  

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রসখলট।  
সেস্য ০১৭৪০-৮৭৩০৮১ 

 

৫ 
জনাব মমা. আব্দুর রহমান 

(জারমল), িররিালক,  

রসখলট মিম্বার অব কমাস ম এন্ড ইন্ডারি, 

এবাং মসখক্রটারর, মরড রক্রখসন্ট 

মসাসাইটি, রসখলট ইউরনট, রসখলট।  

সেস্য ০১৭১৫-৭৭৭৫৪০ 

 

৬ জনাব চসয়ে মরহউরিন, 

মজনাখরল ম্যাখনজার,  

এম আহখমে টি এন্ড ল্যান্ডস মকাম্পানী 

রল., েরগা মহল্লা, রসখলট।  
সেস্য ০১৭১৩-৪৮৫৩৫৩ 

 

৭ জনাব নাজমুল আলম মরাখমন, 

সাধারণ সম্পােক,  

জাতীয় শ্ররমক লীগ রসখলট মহানগর, 

রসখলট।  
সেস্য ০১৭১২-৩২৯৬৮৪ 

 

৮ শ্রী রাজু মগায়ালা 

সভািরত,  

বাাংলাখেশ িা শ্ররমক ইউরনয়ন রসখলট 

ভোলী কার্ মকরী িররষে, রসখলট।  
সেস্য ০১৭১০-৪৬৩৫৩০ 

 

 

২১। রসরাজগঞ্জ মজলাঃ 

ক্ররমক 

নাং 

কম মকতমা/প্ররতরনরধর নাম ও ঠিকানা  
েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর 

মন্তব্য  

১ মমা: বুলবুল আহখমে,  

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রসরাজগঞ্জ। 
আহবায়ক ০১৭২৫৯১৪৮৪১ 

 

২ মমাহাম্মে িয়জুর রহমান,  

শ্রম িররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রসরাজগঞ্জ। 
সেস্য সরিব ০১৭১৭৫৬০৩৭৩ 

 

৩ মমা: এেলাছুর রহমান, শ্রম কল্যাণ 

সাংগঠক 
শ্রম কল্যাণ মকন্দ্র, রসরাজগঞ্জ। সেস্য ০১৭২৬৬৪০৪৯৬ 

 

৪ মমা: শাোওয়াত আলম,  

শ্রম িররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রসরাজগঞ্জ। 
সেস্য ০১৯২৭১৯৭৭৩৭ 

 

৫ আবদুল্লাহ আল মামুন 

শ্রম িররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রসরাজগঞ্জ। 
সেস্য ০১৭১৮১৩৭০৯২ 

 

৬ মমা: আব্দুল োখলক 

সভািরত 
জাতীয় শ্ররমক লীগ রসরাজগঞ্জ। সেস্য ০১৭৪৮৯০৩৭৮৪ 

 

৭ মমা: শারহনুর রহমান ররন 

সম্পােক,  

মহাখটল শ্ররমক ইউরনয়ন 

রসরাজগঞ্জ। 
সেস্য ০১৭৩৭৫৭০৬৮২ 

 

৮ মমা: হারনি 

সহ-সভািরত  

ইটভাটা মারলক সরমরত, 

রসরাজগঞ্জ। 
সেস্য ০১৭১৪৮৪৪৫০৬ 

 

৯ মমাঃ আব্দুল মাখলক, 

সেস্য  

মিম্বার অব কমাস ম এন্ড ইন্ডারি, 

রসরাজগঞ্জ। 
সেস্য ০১৭১৫৩৮৬০৬৯ 
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২২। িাবনা ও নাখটার মজলাঃ 

ক্ররমক 

নাং 

কম মকতমা/প্ররতরনরধর নাম ও ঠিকানা  
েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর 

মন্তব্য  

১ জনাব মমাঃ আবদুল হাই োন 

উিমহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, িাবনা। 
আহবায়ক ০১৭০৮-১১২২১৩ 

 

২ জনাব মমাঃ জারকর মহাখসন 

সহকারী মহািররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, িাবনা। 
সেস্য সরিব ০১৭১১-৮৬৮৭৭৮ 

 

৩ জনাব মমাঃ আব্দুস সালাম,  

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

 

৪ জনাব মমাঃ বরশর আহমে,  

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, িাবনা। 
সেস্য ০১৮১৮-৯৬৩৮০৪ 

 

৫ জনাব মমাঃ শাোওয়াৎ মহাখসন, শ্রম 

িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, িাবনা। 
সেস্য ০১৭১১-৩৬১৯০০. 

 

৬ জনাব মশে ইরলয়াস হায়োর, শ্রম 

িররেশ মক (স্বাস্থে) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান 

িররেশ মন অরধেপ্তর, িাবনা। 
সেস্য ০১৭১৭-৯৪২২৩৩ 

 

৭ জনাব আলী মতুমজা রবশ্বাস সরন 

রসরনয়র ভাইস মপ্ররসখডন্ট 
মিম্বার অব কমাস ম, িাবনা সেস্য ০১৭১১-৮০২৬৬১. 

 

৮ জনাব মমাঃ আব্দুল হারে মসাখহল 

সাধারণ সম্পােক 

বাাংলাখেশ ইরঞ্জরনয়াররাং রশল্প 

মারলক সরমরত, নাখটার। 
সেস্য ০১৭১২-০০৩৫০৩ 

 

৯ জনাব মমাঃ হাররক  

সভািরত 

রবরড় শ্ররমক মিডাখরশন, 

িাবনা। 
সেস্য ০১৯১৭-৭৪৪২৯৯ 

 

১০ 
জনাব মমাঃ আকরাম মহাখসন 

সাধারণ সম্পােক 

নাখটার মজলা িররবহন শ্ররমক 

ইউরনয়ন (বাস-রমরনবাস), 

নাখটার। 

সেস্য ০১৭০৩-৩৮৪৮৪৫ 

 

 

২৩। রকখশারগঞ্জ ও িাহ্মনবাড়ীয়া মজলাঃ 

ক্ররমক 

নাং 

কম মকতমা/প্ররতরনরধর নাম ও 

ঠিকানা 
েপ্তর/প্ররতষ্ঠাখনর নাম 

করমটিখত 

অবস্থান 
মমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

১ 
শাহ মমািােোরুল ইসলাম  

উি মহািররেশ মক 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রকখশারগঞ্জ 
আহবায়ক ০১৯১৩-৭৬৯৯১৪ 

 

২ 
সানতাজ রবল্লাহ 

সহকারী মহািররেশ মক (সাঃ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রকখশারগঞ্জ 
সেস্য সরিব ০১৯১৫-৯৩০৪৩৪ 

 

৩ 
মমাঃ আব্দুল কাখের ভু ূঁইয়া 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রকখশারগঞ্জ 
সেস্য ০১৭১৭-৪৫৩৩১৬ 

 

৪ 
মমাহাম্মে শরহদুল ইসলাম 

শ্রম িররেশ মক (সাধারণ) 

কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন 

অরধেপ্তর, রকখশারগঞ্জ 
সেস্য ০১৭১৬-৮০৩৯৫২ 

 

৫ 
মমাহাম্মে রারকবুল হাসান 

সহকারর িররিালক 
আঞ্চরলক শ্রম েপ্তর, ময়মনরসাংহ সেস্য ০১৭১৯-৬০১৮৬৫ 

 

৬ 
মমাঃ মুরজবুর রহমান মবলাল 

সভািরত 
মিম্বার অব কমাস ম এন্ড ইন্ড্রারিজ সেস্য ০১৭১৭-১০৩৩৮৯ 

 

৭ 
মমাঃ আজমল োন 

সভািরত 

এম এম ফুড মপ্রাডাক্টস, রবরসক, 

রকখশারগঞ্জ 
সেস্য ০১৯১১-৪৭০৫৩৮ 

 

৮ রসরাজুল ইসলাম, সভািরত শ্ররমক লীগ রকখশারগঞ্জ সেস্য ০১৭১১-৬৪৭২৫৪  

৯ 
মেখলায়ার মহাখসন রেলু 

সাধারণ সম্পােক 

বড়বাজার ব্যবসায়ী সরমরত, 

রকখশারগঞ্জ 
সেস্য ০১৯৭৮-৬১৮৮৬১ 

 

১০ মামুন অর ররশে 
শ্রম কল্যাণ মকন্দ্র, আশুগঞ্জ, 

িাহ্মণবারড়য়া 
সেস্য ০১৭৩৩-৮৮৫১৮৩ 

 

 

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

1। শ্ররমক-কম মিারীখের মজুরী / মবতন র্থাসমখয় প্রারপ্ত রনরিতকরণ; 

2। শ্রম অসখন্তাষ সৃরষ্টর সম্ভাবনা িররলরযত হখল মর্ৌথভাখব িররেশ মন/তেন্ত পূব মক ব্যবস্থা গ্রহণ; 

3। শ্রম অসখন্তাষ রত্রিযীয় সারলখসর মাধ্যখম রনষ্পরত্তকরণ; 

4। িলমান কারোনায় শ্ররমকখের কখরানা সাংক্রান্ত স্বাস্থেরবরধ প্ররতিালন রনরিতকরণ; 

5। স্থানীয় প্রশাসন এবাং রশল্প পুরলশ এর সাখথ শ্রম সাংক্রান্ত রবষখয় সমন্বয় সাধন; 

6। কখরানা ভাইরাস (মকারভড-১৯) সাংক্রমণ মরাখধ ম ারষত “ খর থাকুন, রনরািে থাকুন” এর কারখণ কম মহীন হখয় িড়া (রেনমজুর, 

ররক্সা িালক, ভোন িালক, িররবহন শ্ররমক ইতোরে) শ্ররমকগণ র্াখত সরকাখরর আরথ মক/োদ্য সহায়তার আওতাভক্ত হন মস রবষয় 

স্থানীয় প্রশাসখনর (মজলা প্রশাসন, রসটি কখি মাখরশন, মিৌরসভা, উিখজলা প্রশাসন) সাখথ সমন্বয় সাধন; সুরবধাখভাগী শ্ররমকখের 

ডাটাখবজ চতরী ও সাংরযণ; 

 

প্রখয়াজখন উক্ত করমটি অঞ্চল রভরত্তক উি-করমটি/ টিম গঠন করখত িারখব। সাংযুক্ত ছকসমূহ অনুসরণপূব মক প্ররত বৃহস্পরতবার মন্ত্রণালখয় 

সাপ্তারহক প্ররতখবেন মপ্ররখণর প্রখয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহখণর জন্য মহািররেশ মক, কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন অরধেপ্তর এবাং মহািররিালক, 

শ্রম অরধেপ্তর-মক রনখে মশক্রখম অনুখরাধ করা হখলা। 

 

    

সাংযুক্তঃ প্ররতখবেখনর ০৬(ছয়)টি নমুনা ছক 

 

 

 

 

 

 

 

১২।০৪.২০২০ 

িয়সাল হক  

সরিখবর একান্ত সরিব 

          ইখমইলঃ pssecretary@mole.gov.bd 

 

অনুরলরি সেয় অবগরত ও প্রখয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহখণর জন্য মপ্ররণ করা হখলাঃ (মজেষ্ঠতার ক্রমানুসাখর নয়) 

1| মরন্ত্রিররষে সরিখবর একান্ত সরিব, মরন্ত্রিররষে রবভাগ (মরন্ত্রিররষে সরিব মখহােখয়র সেয় অবগরতর জন্য)  

2| প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সরিখবর একান্ত সরিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালয় (প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সরিব মখহােখয়র সেয় অবগরতর জন্য) 

3| সরিখবর একান্ত সরিব, বারণজে মন্ত্রণালয় 

4| সরিখবর একান্ত সরিব, রশল্প মন্ত্রণালয় 

5| সরিখবর একান্ত সরিব, বস্ত্র ও িাট মন্ত্রণালয় 

6| সরিখবর একান্ত সরিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালয় 

7| অরতররক্ত সরিব (সকল), শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

8| মহািররেশ মক , কলকারোনা ও প্ররতষ্ঠান িররেশ মন অরধেপ্তর (গঠিত করমটির সেস্যবৃন্দখক অবরহত করার অনুখরাধসহ) 

9| মহািররিালক, শ্রম অরধেপ্তর (গঠিত করমটির সেস্যবৃন্দখক অবরহত করার অনুখরাধসহ) 

10| মহািররিালক, রশল্প পুরলশ 

11| রবভাগীয় করমশনার, .............................. (সকল) 

12| উিমহািররেশ মক, বাাংলাখেশ পুরলশ, ........................... মরঞ্জ (সকল) 

13| পুরলশ করমশনার, .............................. মমখট্রািরলটন পুরলশ (সকল) 

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

15| পুরলশ সুিার, ................................. (সকল) 

16| প্ররতমন্ত্রী মখহােখয়র একান্ত সরিব, শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্ররতমন্ত্রী মখহােখয়র সেয় অবগরতর জন্য) 

17| সভািরত, এিরবরসরসআই/ বাাংলাখেশ এমপ্লয়াস ম মিডাখরশন (সকল সেস্যখক অবরহত করার অনুখরাধসহ) 

18| সভািরত, রবরজএমইএ/ রবখকএমইএ/ রবটিএমইএ/ বাাংলাখেশ মলোর গুডস ম্যানুিোকিারার এন্ড ওনাস ম এখসারসখয়শন, বাাংলাখেশ 

মরাখজন ফুড এক্সখিাট মাস ম এখসারসখয়শন, বাাংলাখেশ প্লারিক িণ্য উৎিােন ও প্ররক্রয়াকরণ মারলক সাংগঠন/ ররহোব/................. 

19| সভািরত, ন্যাশনাল মকা-অরড মখনশন করমটি ির ওয়াকমাস ম এডুখকশন (এনরসরসডরিউই)/ ইন্ডারি অল বাাংলাখেশ কাউরিল/ জাতীয় 

শ্ররমক লীগ 

20| সাধারণ সম্পােক, বাাংলাখেশ মট্রড ইউরনয়ন সাং  

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

22| অরিস করি 

mailto:pssecretary@mole.gov.bd


িলমান কারোনার তথ্য ছকঃ (নন আরএমরজ) “ক” 

ক্ররমক নাং িলমান কারোনার সাংখ্যা মমাট শ্ররমক সাংখ্যা 
মবতন ভাতারে 

িররখশাধ সাংক্রান্ত তথ্য 

শ্রম অসখন্তাষ সাংক্রান্ত 

তথ্য )র্রে থাখক(  

প্রখয়াজনীয় স্বাস্থে সুরযা 

ব্যবস্থা মমখন কারোনা 

িালু রাো হখয়খছ রকনা 

শ্ররমক ছাঁটাই সাংক্রান্ত 

তথ্য 

)র্রে থাখক(  

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

 

 

বন্ধ কারোনার তথ্য ছকঃ (নন আরএমরজ) “কক” 

ক্ররমক নাং বন্ধ কারোনার সাংখ্যা মমাট শ্ররমক সাংখ্যা বখন্ধর কারন 
মবতন ভাতারে িররখশাধ 

সাংক্রান্ত তথ্য 
শ্ররমকখের বতমমান অবস্থা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

    

 

  

 

শ্ররমক ছাঁটাই এবাং শ্রম অসখন্তাষ সাংক্রান্ত তথ্য ছকঃ “ককক” 

 

ক্ররমক নাং কারোনার নাম ও ঠিকানা 

ব্যবস্থািনা 

কর্তমিখযর নাম 

ঠিকানা ও মমাবাইল 

নম্বর 

মমাট শ্ররমক সাংখ্যা  
শ্রম অসখন্তাষ  /শ্ররমক 

ছাঁটাই করার কারণ  

শ্ররমখকর িাওনারে 

আইনানুগ িররখশাধ 

হখয়খছ রকনা 

শ্রম অসখন্তাষ রনষ্পরত্ত 

হখয়খছ রকনা 
মন্তব্য 

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

ক্ররমক 

নাং 

 

 

শতভাগ রপ্তারনমুেী  আর এম রজ ( Export oriented ) 

মলাকোল আর এম রজ (Without export 

oriented) 

মন্তব্য 

িলমান 

কারোনার নাম ও 

ঠিকানা 

মমাট 

শ্ররমক 

সাংখ্যা 

মবতন 

ভাতারে 

িররখশাধ 

সাংক্রান্ত 

তথ্য 

ছাঁটাই 

সাংক্রান্ত 

তথ্য 

)র্রে 

থাখক(  

রশিখমন্ট /ক্রয়াখেশ 

বারতল সাংক্রান্ত তথ্য 

)র্রে থাখক(  

রপ্তানী 

হ্রাখসর 

িররমান 

)র্রে 

থাখক(  

কারোনা 

িলাকালীন 

প্রখয়াজনীয়  

স্বাস্থে সুরযা 

ব্যাবস্থা গ্রহন 

করা হখয়খছ 

রকনা 

মকারভড -১৯ 

আক্রান্ত মরাগী 

িাওয়া মগখছ 

রকনা 

িলমান 

কারোনার 

নাম ও 

ঠিকানা 

মমাট 

শ্ররমক 

সাংখ্যা 

মবতন 

ভাতারে 

িররখশাধ 

সাংক্রান্ত 

তথ্য 

 

মকারভড-

১৯ আক্রান্ত 

মরাগী 

িাওয়া 

মগখছ রকনা 

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

              

 

 

বন্ধ কারোনার তথ্য ছকঃ (আরএমরজ, শতভাগ রপ্তারনমুেী) “েে” 

ক্ররমক নাং বন্ধ কারোনার সাংখ্যা মমাট শ্ররমক সাংখ্যা বখন্ধর কারন 
মবতন ভাতারে িররখশাধ 

সাংক্রান্ত তথ্য 
শ্ররমকখের বতমমান অবস্থা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

    

 

  

 

বন্ধ কারোনার তথ্য ছকঃ (আরএমরজ, মলাকোল) “েেে” 

ক্ররমক নাং বন্ধ কারোনার সাংখ্যা মমাট শ্ররমক সাংখ্যা বখন্ধর কারন 
মবতন ভাতারে িররখশাধ 

সাংক্রান্ত তথ্য 
শ্ররমকখের বতমমান অবস্থা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

    

 

  

 


