
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

আইসসটি সসল 

www.mole.gov.bd 

 

২০১৯-২০২০ অর্ মবছদর প্রাপ্ত ইদনাদেশন আইসিয়াসমূদের তাসলকা 

ক্রঃ 

নাং 

ইদনাদেশন আইসিয়ার নাম/সশদরানাম আইসিয়া প্রোনকারীর নাম, পেবী, 

কম মস্থল ও সমাবাইল নম্বর 

আইসিয়া প্রাসপ্তর 

তাসরখ 

০১. পারফরদমন্স সিসদে সসদেম      সমাঃ আসরফুল ইসলাম 

     সপ্রাগ্রামার 

     শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

     ০১৭১৪-৪০২৮১০ 

০৫-০৮-২০১৯ 

০২. স্ন্যাপ সরদপার্ ম ০১) সমাঃ আসরফুল ইসলাম 

     সপ্রাগ্রামার 

     শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

     ০১৭১৪-৪০২৮১০ 

 

০২) এ.এস.এম. সমেরাব সোদসন 

      সেঃ সমইনদর্ন্যান্স ইসি: 

      শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

      ০১৬৭৬-০৫০৯১৫ 

০৫-০৮-২০১৯ 

০৩. এসএমএস সনাটিসফদকশন চালু করা ০১) সমাঃ আসরফুল ইসলাম 

     সপ্রাগ্রামার 

     শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

     ০১৭১৪-৪০২৮১০ 

 

০২) এ.এস.এম. সমেরাব সোদসন 

      সেঃ সমইনদর্ন্যান্স ইসি: 

      শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

      ০১৬৭৬-০৫০৯১৫ 

০৫-০৮-২০১৯ 

০৪. শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালদয়র সকল 

শাখার ক্লাউি সটাদরজ সনসিতকরণ 

০১) সমাঃ আসরফুল ইসলাম 

     সপ্রাগ্রামার 

     শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

     ০১৭১৪-৪০২৮১০ 

 

০২) এ.এস.এম. সমেরাব সোদসন 

      সেঃ সমইনদর্ন্যান্স ইসি: 

      শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

      ০১৬৭৬-০৫০৯১৫ 

০৫-০৮-২০১৯ 

http://www.mole.gov.bd/


 

 

  

০৫. সমন্বয় সো সশদরানাদম মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইদর্ একটি সসবা বক্স চালুকরণ 

সমাঃ মসেদুর রেমান  

উপসসচব, শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

০১৭১১৫৮৩৭১৫ 

 

০১-০৯-২০১৯ 

০৬ অনলাইন তথ্য প্রাসপ্ত ও সপ্ররণ 

ব্যবস্থাপনা  

সবগম জাোনারা সবগম 

যুগ্নসসচব 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

০১৭১৬৭১৫৬৬৭ 

০৫-০৯-২০১৯ 

০৭ বাাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০১৬-এর 

কসতপয় ধারা েদত অব্যােসত প্রোদনর 

সময় সাংসিপ্ত করণ 

োসমো সচৌধুরী 

যুগ্নসসচব 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

০১৫৫২৪১৬৩০৪ 

১২-০৯-২০১৯ 

০৮ শ্রম আসপল ট্রাইব্যযনাল ও শ্রম 

আোলতসমূদের জনবল ও মামলার 

সাংখ্যাসেসিক তদথ্যর সমাবাইল এপস 

চালুকরন।  

শাসকলা সজসরন আেদমে 

যুগ্ম সসচব 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

০১৫৫২৪১৬৯৮৮ 

১৮-০৯-২০১৯ 

০৯ মন্ত্রণালদয়র কার্ মক্রম সাংক্রান্ত সিসজর্াল 

সিসদে সবাি ম কসরদিাদর স্থাপন করা 

সর্দত পাদর।  

শেীন আখতার 

উপসসচব 

শ্রকম  

০১৭১২২৫৫৭৭৯ 

section5@mole.gov.bd 

১৯-০৯-২০১৯ 



কলকারখানা ও প্রসতষ্ঠান পসরেশ মন অসধেপ্তর 

ক্রঃ 

নাং 

ইদনাদেশন আইসিয়ার নাম/সশদরানাম আইসিয়া প্রোনকারীর নাম, পেবী, 

কম মস্থল ও সমাবাইল নম্বর 

আইসিয়া প্রাসপ্তর 

তাসরখ 

1.  Live Chatbox নাসজয়া জামান 

শ্রম পসরেশ মক (সাধারন) (বগুড়া) 

০১৭২৩২১৪২৮৪ 

nazia_zaman35@yahoo.com 

০৫/০৮/২০১৯ 

2.  সলমার মাধ্যদম কারখানা/প্রসতষ্ঠাদনর অধ ম-

বাসষ মক এবাং বাসষ মক সরর্ান ম (ফরম-৮০, ফরম-

৮১) জমা প্রোন।  

সাসির আদনায়ার 

শ্রম পসরেশ মক (সাধারন) (ফসরেপুর) 

০১৬৭২২২১৩২৩ 

sabbiranwar@yahoo.com 

30/07/2019 

3.  োসখলকৃত আদবেদনর সপ্রসিদত প্রস্তুতকৃত 

লাইদসন্স সম্পদকম আদবেনকারীদক 

এসএমএদসর মাধ্যদম অবসেতকরন  

সমাঃ সমাস্তাসফজুর রেমান  

উপমোপসরেশ মক (সেনাজপুর) 

০১৭৩৯৯৫৬৩৬৬ 

mintueee06@gmail.com 

31/07/2019 

4.  কারখানা ও প্রসতষ্ঠাদনর লাইদসন্স/সরসজদেশন 

প্রস্তুত, সাংগ্রে করন ইতযাসে তথ্য সকন্দ্রীয়োদব 

বা সাংসিট কার্ মালদয়র মাধ্যদম সমাবাইল 

সমদসদজ কারখানা ও প্রসতষ্ঠা কর্তমপিদক 

অবসেত করণ।  

তপন রায়  

শ্রম পসরেশ মক (সাধারন)  (রাংপুর) 

 

২০/০১/২০১৯ 

 

  

http://dife.gov.bd/


শ্রম অসধেপ্তর 

ক্রঃ 

নাং 

ইদনাদেশন আইসিয়ার নাম/সশদরানাম আইসিয়া প্রোনকারীর নাম, পেবী, 

কম মস্থল ও সমাবাইল নম্বর 

আইসিয়া প্রাসপ্তর 

তাসরখ 

1.  Digital Management of 

Medicine (DMM) in LWCs 

Distribution.  

আব্য আশরীফ মােমুে 

শ্রম অসধেপ্তর 

০১৭৯৯০৮৯৮৩৫ 

ashrifdol@hotmail.com 

4-08-2019 

2.  সট্রি ইউসনয়দনর োলনাগাে সেস্য তাসলকা 

প্রণয়ন ও সগাপন ব্যালদর্ সনব মাচনী কার্ মক্রম 

গ্রেণ সেজীকরণ।  

সমাঃ সখারদশদুল েক ভূইয়া  

শ্রম অসধেপ্তর 

০১৭১৮২৩০০১১ 

mkhbhuiyan64@gmil.com 

30-07-2019 

3.  শ্রসমকদের সবদনােনমূলক সসবা  িাঃ আলপনা সরকার  

সসসনয়র সচসকৎসা কম মকতমা 

শ্রম কল্যাণ সকন্দ্র , নরসসাংেী 

alpanasarker4@gmail.com 

30/07/2019 

4.  শ্রসমকদের সবদনােন মূলক সসবা  সমাোম্মে আসমনুল েক 

পসরচালক 

শ্রম অসধেপ্তর  

০১৭৪৫৭৩৮৫৫৫ 

adirectordol@gmail.com 

07-08-2019 

5.  কম মজীবী মসেলাদের প্রজনন স্বাস্থযদসবা 

সম্পদকম সদচতনতা ততসর এবাং ফদলা-আপ 

পদ্ধসেত ড্রপ-আউর্ কমাদনা।  

সরামানা তাসেতী তুসল  

জনসাংখ্যা ও পসরবার কল্যাণ কম মকতমা 

শ্রম কল্যাণ সকন্দ্র, সসরাজগি 

০১৭৫৮০৪০৩৩৯ 

tahitiromana@yahoo.com 

30-07-2019 

6.  অাংশগ্রেণকারী কসমটির সনব মাচন তোরসক ও 

প্রতযয়ন প্রোন  

সালাে উদ্দীন মােমুে, উপপসরচালক 

০১৭১৫৪৬৭০৬০ 

সমাঃ আব্য োসানাত, উপ পসরচালক, 

০১৭১২০৩১৩০০ 

সমাঃ মােব্যব আলম, সেকারী পসরচালক, 

০১৭১২১৪১৮২৫ 

১৮-০৯-২০১৯ 

7.  গ্রন্থাগার সসবার আধুসনকায়ন  চন্দনা রানী 

লাইদেরীয়ান, IRI, রাজশােী 

০১৭১৩২০৫৯৯৫ 

debchandana@yahoo.com 

04-08-2019 

 

  

http://dol.gov.bd/


সকন্দ্রীয় তেসবল  

ক্রঃ 

নাং 

ইদনাদেশন আইসিয়ার নাম/সশদরানাম আইসিয়া প্রোনকারীর নাম, পেবী, 

কম মস্থল ও সমাবাইল নম্বর 

আইসিয়া প্রাসপ্তর 

তাসরখ 

১ সকন্দ্রীয় তেসবল এর সশিা এবাং সচসকৎসা 

সোয়তা প্রোদনর লদিয সবসজএমইএ এবাং 

সবদকএমইএ-এর সাদর্ সর্ৌর্ িার্াদবজ 

সফর্ওয়যার প্রস্তুত। 

মুোম্মে সমেরাব পার্ওয়ারী 

সেকারী পসরচালক  

১১/০৯/১৯ 

২ অসেদর্াগ প্রাসপ্ত এবাং সনষ্পসি। শামীমা সুলতানা হৃেয় 

সেকারী পসরচালক )সপনশন(  

১৬/০৯/১৯ 

 

 

 

৩ 

শ্রসমকদের প্রাপ্য সচক েস্তান্তর প্রসদে।  

 

জুবাদয়র আল মামুন 

উপ -সেকারী পসরচালক )সপনঃ(  

০৯/০৯/১৯ 

 বৃি সনধন প্রসদে।  ১৬/০৯/১৯ 

 অসববাসেত কম মকতমা/ কম মচারীদের আবাসন 

ব্যবস্থা। 

 ১৮/০৯/১৯ 

 

 

৪ 

েবন ‘৬’ এর ২১ তলায় পুরূষ ও মসেলাদের 

নামাদজর ব্যবস্থা করা। 

 

 

এ  .এম .ইয়াসছন  

উপ -সেকারী পসরচালক )প্রশাঃ(  

১৫/০৯/১৯ 

 সকন্দ্রীয় তেসবল অসফদসর কম মকতমা/ 

কম মচারীদের জন্য ফায়ার এসক্সদর্র ব্যবস্থা 

করা। 

 ১৫/০৯/১৯ 

৫ ‘‘ কসরদবা আসর্ মক সোয়তা মুসছদবা দুঃখ’’ সমাঃ সাইদুল ইসলাম 

সেসাব রিক 

০৮/০৯/১৯ 

৬ ইদলক্ট্রসনক ফান্ড ট্রান্সফার মাদজদুল ইসলাম 

কযাসশয়ার 

১১/০৯/১৯ 

৭ সসবার মান উন্নয়ন মারুফা পারেীন 

সেকারী পসরচালক )অর্ ম(  

১৫/০৯/১৯ 

৮ অন-লাইন আদবেন গ্রেণ আসনকা তাশসফয়া  

আউয়াল 

সেকারী পসরচালক )বীমা(  

১১/০৯/১৯ 

৯ Office Inventory 

Management 

 

মাগফুরুল আউয়াল সমরাজ 

সেকারী পসরচালক )সঃ ও আঃ(  

১৮/০৯/১৯ 

১০ গাদম মন্টস প্রসতষ্ঠান বন্ধ েবার সময় উপসস্থত 

প্রসদে 

সক  .এম .আিবাে োসবব  

উপ -সেকারী পসরচালক )বীমা(  

০৮/০৯/১৯ 

 

  



২০১৯-২০২০ অর্ মবছদরর পূদব ম প্রাপ্ত ইদনাদেশন আইসিয়াসমূদের তাসলকা 

 

ক্রসমক 

নাং 

সমস্যার প্রস্তাসবত সমাধন আইসিয়া প্রোনকারী নাম, পেবী, কম মস্থল, সমাবাইল, 

ই-সমইল 

সময় ও সপ্রাগ্রাদমর 

নাম 

1.  শ্রসমক কল্যাণ ফাউদন্ডশন ও সকন্দ্রীয় তেসবদলর 

অনুোন সমাবাইল ব্যাাংসকাং-এর মাধ্যদম (রূপালী 

ব্যাাংক সশওরকযাশ) প্রোন 

Group Work 5 days 

workshop 

on Cox’s 

Bazar 

2.  শ্রম অসধেপ্তদরর সবসেন্ন কার্ মক্রম ও সসবা সম্পসকমত  

পাবসলকসল এদক্সসসবল িার্াদবইজ 

  

3.  অনলাইন সট্রি ইউসনয়ন সরসজদেশন   

4.  অসৎ শ্রম আচরণ ও ইউসনয়ন সাংসিট  অনলাইন 

অসেদর্াগ সসদটম 

  

5.  কলকারখানা ও প্রসতষ্ঠান পসরেশ মন অসধেপ্তদরর 

লাইদসন্স-এর আদবেন অনলাইদনর মাধ্যদম গ্রেণ। 

  

6.  এ মন্ত্রণালদয়র কার্ মক্রদমর গসতশীলতা আনয়ন ও 

জবাবসেেীতা সনসিতকরদণর উদদ্দদে Online 

Based Task Management 

System (TMS) নামক একটি সিসজর্াল 

পদ্ধসত চালুকরণ। 

নাম :nfroza ohan , Ex-

Secretary সমাবাইল নাম্বার:, ইদমইল: 

 

7.  সসটিদজন চার্ মার ব্যতযয় সাংক্রান্ত অসেদর্াগ সসদটম নাম :সুকান্ত বসাক , সমাবাইল 

নাম্বার:01552373824, 

ইদমইল:bdsukanta@gmail.com 

 

8.  Online Based ICT Support 

Request System চালুকরণ 

নাম :সুকান্ত বসাক , সমাবাইল 

নাম্বার:01552373824, 

ইদমইল:bdsukanta@gmail.com 

 

9.  Meeting Management System নাম :সুকান্ত বসাক , সমাবাইল 

নাম্বার:01552373824, 

ইদমইল:bdsukanta@gmail.com 

 

10.  Personal Information 

Management System (PIMS) 

নাম :nfroza ohan , Ex-

Secretary সমাবাইল নাম্বার:, ইদমইল: 

 

11.  রীর্ মামলার িার্াদবইজ ততরী করা এবাং সনয়সমত 

োলনাগাে করা। 

নাম:Md. Ariful Islam, সমাবাইল 

নাম্বার:01714402810, 

ইদমইল:ariful_hstu07@yahoo.c

om 

 

12.  Library Management System 

(LMS) এবাং ব্যবোর সনসিতকরণ এবাং 

বইসমূদের তথ্য সিসজর্াল পদ্ধসতদত সাংরিণ। 

নাম :সুকান্ত বসাক , সমাবাইল 

নাম্বার:01552373824, 

ইদমইল:bdsukanta@gmail.com 

 

13.  স্থাবর সম্পসির িার্াদবইজ ততরীকরণ নাম :fhameem nshraf , Ex-

Additional Secretary সমাবাইল 

নাম্বার:, ইদমইল: 

 

14.  ওদয়বসাইর্ ও সামাসজক সর্াগাদর্াগ মাধ্যম ব্যবোর 

কদর মন্ত্রণালয়সে আওতাধীন অসধেপ্তর/েপ্তর এবাং 

সাংস্থার কার্ মক্রম প্রেশ মন এবাং প্রচাদরর ব্যবস্থা গ্রেণ। 

নাম:Md. ASM Mehrab 

Hossain, সমাবাইল নাম্বার:, 

ইদমইল:mehrabtutul@gmail.co

m 

 

15.  সিসজর্াল োসজরা বাস্তবায়ন নাম:Md. Ariful Islam, সমাবাইল 

নাম্বার:01714402810, 

ইদমইল:ariful_hstu07@yahoo.c

om 

 

16.  গুরুত্বপূণ ম স্থানসমূে সসসস কযাদমরা  স্থাপন নাম:Md. ASM Mehrab 

Hossain, সমাবাইল নাম্বার:, 

ইদমইল:mehrabtutul@gmail.co

 

http://mole.signpowerbd.com/ComplainSubmit.aspx


m 

17.  অনুষ্ঠাদনর মাধ্যদম শ্রসমক কল্যান ফাউদন্ডশন এবাং 

সসন্ট্রাল ফাদন্ডর সচক গ্রেন এবাং সবতরন। 

নাম:Md. Ariful Islam, সমাবাইল 

নাম্বার:01714402810, 

ইদমইল:ariful_hstu07@yahoo.c

om 

 

18.  সরর্ মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইন 

সবজি সলুশন ততসর 

নাম:Md. Ariful Islam, সমাবাইল 

নাম্বার:01714402810, 

ইদমইল:ariful_hstu07@yahoo.c

om 

 

19.  API for NID Verification নাম:Md. Ariful Islam, সমাবাইল 

নাম্বার:01714402810, 

ইদমইল:ariful_hstu07@yahoo.c

om 

 

20.  সসটিদজন চার্ মাদর বসণ মত সসবা সমূদের সলাচার্ ম 

প্রস্তুতকরদণর মাধ্যদম নাগসরক সোগাসন্ত দূরীকরণ। 

 

নাম :আব্য কাউছার , সেকারী সপ্রাগ্রামার, শ্রম ও 

কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাবাইল 

নাম্বার:01720378851, 

ইদমইল:kawsar.education@gm

ail.com 

 

 

21.  শ্রম ই -লাইদেরী।  নাম :সুকান্ত বসাক , সমাবাইল 

নাম্বার:01552373824, 

ইদমইল:bdsukanta@gmail.com 

 

22.  সবসেন্ন প্রসতষ্ঠাদনর কম মকতমাদের শ্রম আইদনর উপর 

১ সেন সময়ােী ওয়াকমশপ /সসসমনার এর আদয়াজন 

করা সর্দত পাদর। চা বাগাদনর ব্যবন্থাপক ও সেকারী 

ব্যবস্থাপকদেও জন্য এ ধরদনর আদয়াজন অতযন্ত 

জরুরী। 

নাম :সমাঃ মসনরু ামান , সমাবাইল 

নাম্বার:01915330536, 

ইদমইল:ddmzaman@gmail.com 

 

23.  ওয়ান েপ সাসে মদসর মাধ্যদম অসেদর্াগ 

প্রসতকার/সনস্পসি করা 

নাম :সমাঃ সবারোন উবাে সময়া , সমাবাইল 

নাম্বার:01712164506, 

ইদমইল:borhamullah25@gmail.

com 

 

 

24.  “সট্রি ইউসনয়ন সরসজদরমশন , কার্-সনব মােী কসমটির 

সনব মাচন , সস, সব, এ সনব মাচন , বাসষ মক সরর্াণ ম গ্রেণ 

অাংশগ্রেনকারী কসমটি গঠন , সবচার পাওয়াা্র 

অসধকার ও শ্রম আইদনর উপর প্রসশিণ সাংসিট 

সবষয়”। 

নাম:সমাঃ জসেরুল সোদসন, সমাবাইল 

নাম্বার:017172040287, ইদমইল: 

 

25.  শ্রম কল্যাণ সকদন্দ্রর মাধ্যদম সশল্প কারখনায় স্বাস্থয 

সসবা, পসরবার পসরকল্পনা সসবা ও সবদনােন সসবা 

সেজীকরন এবাং এ সবষদয় সদচতনতা বৃসদ্ধ কার্ মক্রম 

(ABC-Awarenwss Buildup 

Campaign) 

 

নাম:সমাঃ সখারদশদুল েক ভূইয়া, সমাবাইল নাম্বার:, ইদমইল:mkhbhuiyan64@gmail.com 
 

 

26.  সট্রি ইউসনয়ন সরসজদরশন প্রোন 

শুধুমাত্র শ্রম অসধেপ্তদরর প্রধান কার্ মালয় ও ৪ (চার) 

টি সবোগীয় শ্রম েপ্তর েদত সরসজদেশন প্রেদনর 

ব্যবস্থা না সরদখ শ্রম অসধেপ্তরাধীন অন্যান্য 

আঞ্চসলক েপ্তরসমূে েদত সরসজদেশন প্রোদনর 

ব্যবস্থা করা।  

নাম:সমাোঃ আব্যল বাসার, সমাবাইল 

নাম্বার:01732688692, 

ইদমইল:abasar.raj@gmail.com 

 

27.  “সট্রি ইউসনয়ন সরসজদরশন, কার্ ম-সনব মােী কসমটির 

সনব মাচন, বাসষ মক সরর্াণ ম গ্রেন, অাংশগ্রেনকারী কসমটি 

গঠন সবচার পাওয়ার অসধকার ও শ্রম আইদনর উপর 

প্রসশিণ সাংসিট সবষয় 

নাম:সমাঃ জসেরুল সোদসন, সমাবাইল 

নাম্বার:01712040287, ইদমইল: 

 



28.  সশল্প সম্পকম সবষয়ক সকাস ম ও শ্রসমক সশিা সকাস ম 

জনসপ্রয় ও ফলপ্রসূকরণ। 

নাম:সমা: শসফকুল ইসলাম, সমাবাইল 

নাম্বার:01818484825, 

ইদমইল:mshafiqavo@gmail.co

m 

 

29.  ১০-২০ সগ্রি পর্ মন্ত ছুটিকালীন সবকল্প সনধ মারণপূব মক 

আদেশ জারী। 

নাম:শাসকলা সজসরন আেমে, সমাবাইল 

নাম্বার:01552416988, 

ইদমইল:s.zzerinahmed@gmail.

com 

 

30.  শ্রসমদকর স্বাস্থযকর্া নাদম সমাবাইল অযাপস। নাম:সমাঃ আদনায়ার সোদসন, সমাবাইল 

নাম্বার:9564828, 

ইদমইল:sarker1144@gmail.co

m 

 

31.  অনলাইদন অযাপ সসর মাধ্যদম ৩২ শ্রম কল্যাণ 

সকন্দ্রদক সাংযুক্ত কদর পসরবার পসরকল্পনা সসবা 

শ্রসমদকর জন্য সেজলেয করা। 

নাম:সমাঃ আদনায়ার সোদসন, সমাবাইল 

নাম্বার:9564828, 

ইদমইল:sarker1144@gmail.co

m 

 

32.  সমাবাইল এর সসবা মাধ্যদম কল কদর প্রশ্ন করদল 

কলটি পূব ম সর্দক সনধাসরত অসফসাদরর সমাসবইল 

কদর সাংখুক্ত েদব। উক্ত অসফসার প্রশ্নটির জবাব 

সেদবন। 

নাম:রসফকুল ইসলাম ফসকর, সমাবাইল 

নাম্বার:01552584708, 

ইদমইল:r.islam0155@yahoo.co

m 

1/10/2018 

33.  কর্তমপি অাংশগ্রেণকারী কসমটির শ্রসমক প্রসতসনসধ 

সনব মাচদনর লদি সনব মাচন পসরচালনা কসমটি গঠন 

এবাং গঠিত সনব মাচন পসরচালনা কসমটি কর্তমক প্রণীত 

তফশীদলর অনুসলসপ একই সাংদগ শ্রম েপ্তদর সপ্ররণ 

করা র্ায়। এ প্রসক্রয়া একাসধকবার পত্র সর্াগাদর্াদগর 

প্রদয়াজন েদব না। 

নাম:সমাঃ আলমুতাসজদুল ইসলাম, সমাবাইল 

নাম্বার:01556324467, 

ইদমইল:galibad12015@gmail.c

om 

1/10/2018 

34.  র্সে শ্রম কল্যাণ সকদন্দ্রসমূদের মাধ্যদম সবসেন্ন 

প্রসতষ্ঠাদন সগদয় একসেন সময়ােী প্রসশিণ প্রোন করা 

েয় তােদল সসবাগ্রােীতাদের সময় ও অদর্ মর সাশ্রয় 

েদব এবাং শ্রসশিণ কার্ মক্রম সস্প্রসাসরত েদব।  

নাম:সমাঃ মসনরু ামান, সমাবাইল 

নাম্বার:01915330536, 

ইদমইল:ddmzaman@gmail.com 

1/10/2018 

35.  শ্রম আইন সবষয়ক প্রসশিণ ০৫ সেন নাম:িা: জাফরীনা জান্নাত সাসমম, সমাবাইল 

নাম্বার:01717725837, 

ইদমইল:zsfrinazannat@yahoo.

com 

 

1/10/201 
 

36.  ‘এ’ সগ্রিভুক্ত ১০ টি শ্রম সকদন্দ্র ১০ টি এযমু্বদলন্স 

সেয়া েদব। এযমু্বদলন্স ব্যবোর কদর সপ্তাদে ১ সেন 

দূরবতী প্রসতষ্ঠাদন কযাম্প বসসদয় শ্রসমকদের 

সচসকৎসা সসবা সেয়া সর্দত পাদর 

নাম:সমাঃ মসনরু ামান, সমাবাইল 

নাম্বার:01915330536, 

ইদমইল:ddmzaman@gmail.com 

1/10/2018 
 

37.  প্রসশিদণর সনেপদত্রর েবোর সনসিত করদত 

সসসবএ বা সট্রিইউসনয়দনর কার্ মসনব মােী কসমটির 

সনব মাচদনর প্রার্ীদের উক্ত সনে র্াকা বাধ্যতামূলক 

করদত েদব। 

নাম:সমাঃ ওয়াসলে োসান, সমাবাইল 

নাম্বার:01913644697, 

ইদমইল:walidcu@gmail.com 

1/7/2018 

38.  সুষ্ঠ ুসট্রি ইউসনয়ন ধারা, শাসন্তপূণ ম শ্রম সিত্র-সমৃদ্ধ 

বাাংলাদেশ 

নাম:খন্দকার আসজজুল ইসলাম, সমাবাইল 

নাম্বার:01718823170, 

ইদমইল:fakirmilonsha@yahoo.

com 

1/4/2018 

39. রায় সকাংবা আদেদশর প্রতযাসয়ত নকল সরবারাে 

সেজীকরণ। 

নাম:অধীর চন্দ্র বালা, সমাবাইল 

নাম্বার:01718210011, 

ইদমইল:appellatibunal@gmail.

com 

12/21/2017 

40. দ্রুততম সমদয় এবাং আধুসনক পদ্ধসতদত সনম্নতম 

মজুরী োদরর সুপাসরশ প্রণয়ন। 

নাম:তসয়ে আসমনুল ইসলাম, সমাবাইল 

নাম্বার:01819497800, 

ইদমইল:aminul61@yahoo.com 

12/20/2017 



41.  ইদন্ট্রাসিউসসাং ই-ফাইল এন্ড পারদসাদনল 

ম্যাদনজদমন্ট থ্রু সলসিাং এজ সর্কদনালসজ। 

নাম:জনাব সমাঃ শােজাোন সময়া, সমাবাইল 

নাম্বার:01711133323, 

ইদমইল:shahjahan_egbmp@hot

mail.com 

7/2/2017 

42.  পসরকসল্পত বাদজর্ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নাম:১। শাসকলা সজসরন আেদমে ২। আছমা 

আরা সবগম ৩। সমাঃ শােজাোন ৪। আছমা-উল 

সোসনা ৫। সমা: আলমগীর সোদসন, সমাবাইল 

নাম্বার:, ইদমইল: 

7/1/2017 

43.  শ্রম ই-সসবা নাম:সুকান্ত বসাক, সমাবাইল 

নাম্বার:01552373824, 

ইদমইল:sbasakmole@gmail.co

m 

7/1/2017 

44.  সাসে মস সিসলোসর থ্রু এসএমএস ফর সলবার 

ওদয়লদফয়ার ফান্ড 

নাম:শােীন আখ্তার, সমাবাইল 

নাম্বার:9514073, 

ইদমইল:sas@mole.gov.bd 

6/29/2017 

45.  শ্রসমক কল্যাণ ফাউদন্ডশন সর্দক শ্রসমকদের আসর্ মক 

সাোয্য/িসতপূরণ প্রাসপ্তর আদবেন সেসজকরণ 

নাম:১. এ টি এম সাইফুল ইসলাম, উপসসচব, 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় ২. সমা: আবদুল 

কাদের , সসসনয়র সেকারী সসচব, শ্রম ও 

কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় ৩. এস এম সমকাইল 

ইসলাম , সেকারী প্রধান, শ্রম ও কম মসাংস্থান 

মন্ত্রণালয় ৪. রাসবব্যল ইসলাম, , সেকারী প্রধান, 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাবাইল নাম্বার:, 

ইদমইল: 

6/19/2017 

46.  শ্রসমকদের অসেদর্াগ সনস্পসি। নাম:সজাদবো খাতুন, িা: তসয়ে আব্যল এেসান, 

শাে সমাফাখ্খারুল ইসলাম,, সমাবাইল 

নাম্বার:01717985701, ইদমইল: 

6/19/2017 

47. ইন্ট্রাদরসিে েদয়স সরসপন্স ও সাসে মস সিসলোরী সরা 

এসএমএস 

নাম:সমা: শােজাোন সময়া, সমাবাইল 

নাম্বার:01711133323, 

ইদমইল:shahjahanmiah4934@

gmail.com 

6/14/2017 

48. “শ্রসমক-মাসলক এর প্রসশিণ সসবা” নাম:পেবীঃ প্রোষক কম মস্থলঃ আই আর আই 

র্েী। নামঃ মাসুো সুলতানা সমাবাইলঃ 

01714-742399 নামঃ িাঃ তসয়ো নূরন 

নাোর পেবীঃ সমসিদকল অসফসার কম মস্থলঃ শ্রম 

কল্যাণ সকন্দ্র, সতজগাঁও সমাবাইলঃ 01716-

18022 নামঃ িাঃ আলপনা সরকার পেবীঃ 

সমসিদকল অসফসার কম মস্থলঃ শ্রম কল্যাণ সকন্দ্র, 

স াড়াশাল,পলাশ, নরসসাংেী। সমাবাইলঃ 

01718-934322 নামঃ সমাঃ 

আলমুতাসজদুল পেবীঃ সেকারী শ্রম পসরচালক 

কম মস্থলঃ সবোগীয় শ্রম েপ্তর, ঢাকা সমাবাইলঃ 

015569244407 নামঃ নাঈমাতুন 

সনগার পেবীঃ প্রোষক কম মস্থলঃ আই আর আই, 

র্েী। সমাবাইলঃ 01755711946, 

সমাবাইল নাম্বার:, ইদমইল: 

6/14/2017 

49.  অনলাইসেসিক কাসরগসর প্রসশিণ প্রসতষ্ঠান 

সম্পসকমত তথ্য প্রোন 

নাম:সেস্য-১ সমাঃ শাে আলম পেবী: 

পসরচালক কম মস্থল: এনএসসিসস সসচবালয় 

সমাবাইল: ০১৮২৭৫৮৮৮৫০ সেস্য-২ সনপাল 

চন্দ্র কম মকার পেবী: উপ-পসরচালক কম মস্থল: 

এনএসসিসস সসচবালয় সমাবাইল: 

০১৯১১২০৬৪৬২ সেস্য-৩ সমাঃ কামরু ামান 

পেবী: উপ-পসরচালক কম মস্থল: এনএসসিসস 

সসচবালয় সমাবাইল: 01819189320 

সেস্য-৪ সমাঃ আখতারু ামান পেবী: সাংযুক্ত 

6/11/2017 



কম মকতমা কম মস্থল: এনএসসিসস সসচবালয় 

সমাবাইল: 01552452536 সেস্য-৫ 

আেছানুল েক পেবী: এমআইএস কনসালট্যান্ট 

কম মস্থল: এনএসসিসস সসচবালয় সমাবাইল: 

01712631884 সেস্য-৬ মধুসুেন 

সরকার পেবী: সাংযুক্ত কম মকতমা কম মস্থল: 

এনএসসিসস সসচবালয় সমাবাইল: 

01552452536, সমাবাইল 

নাম্বার:01827588520, ইদমইল: 

50.  বাসা বরাদদ্দর জন্য (সজযাষ্ঠতার সেসিদত) অনলাইদন 

আদবেন ও সবিসপ্ত প্রকাশ। 

১। সমাঃ আির রসশে পাঠান 

২। সমাোম্মে আক্তার সোদসন 

৩। সমাঃ আসরফুল ইসলাম 

৪। সমাঃ জাসকর সোদসন 

৫। সমাঃ সকফাত আলী  

 

এক সেদনর 

কম মশালা  

51.  গাড়ী োড়া প্রোন সেজীকরন  ১। সমাঃ আির রসশে পাঠান 

২। সমাোম্মে আক্তার সোদসন 

৩। সমাঃ আসরফুল ইসলাম 

৪। সমাঃ জাসকর সোদসন 

৫। সমাঃ সকফাত আলী 

এক সেদনর 

কম মশালা 

52.  অসির্ আপসির সনষ্পসি সেজীকরন সাংক্রান্ত ১। সমাঃ আিল োসকম, 

২। তসয়ো রাোনারা খানম 

৩। জসসম উসদ্দন 

৪। খাসেজা আক্তার 

৫। নুরুন্নাোর 

৬। নুর আলম 

 

এক সেদনর 

কম মশালা 

53.  প্রসত ৩ বছর পর পর শাখায় বেলীকরা েয় না। এর 

ফদল এক জদনর প্রসত সনে মরশীলতা েয় না। এর 

ফদল এক এক জদনর প্রসত সনে মরশীলতা সবদড় 

র্াওয়ার পরবসতমক কাদজর সবঘ্ন  দঠ। 

প্রসত ৩ বছর পর পর শাখায় বেলীকরা েয় না। 

এর ফদল এক জদনর প্রসত সনে মরশীলতা েয় না। 

এর ফদল এক এক জদনর প্রসত সনে মরশীলতা 

সবদড় র্াওয়ার পরবসতমক কাদজর সবঘ্ন  দঠ। 

এক সেদনর 

কম মশালা 

54.  ছুটির সেসাব অন লাইদন প্রকাশ। ১। সমাঃ আঃ সমাতাদলব 

২। সমাঃ সগালজার আলম 

৩। সফরদেৌস আলী 

৪। সমাঃ সতাফাদয়ল আেদমে 

৫। সমাঃ আির রসশে। 

 

এক সেদনর 

কম মশালা 

 

 

 


