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কসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter) 

 

১. বিশন ও বমশন  

 

বিশন:  বাাংলাদেদশর সকল অঞ্চল ও স্তদরর ততরী ক াশাক কারখানার শ্রবমক ও শ্রবমদকর  বরবাদরর আর্ মসামাবজক উন্নয়ন। 

বমশন: সদব মাচ্চ সাংখ্যক প্রবতষ্ঠানদক ককন্দ্রীয় তহববদল কমাট রপ্তাবন মূদের ০.০৩% অর্ ম প্রোন বনবিত কদর অঞ্চল ও স্তদরর রপ্তাবনমুখী প্রাবতষ্ঠাবনক শ্রবমক ও শ্রবমদকর  বরবারদক ককন্দ্রীয় তহববল-এর কসবার আওতায়           

আনা। 

২. প্রবতশ্রুতদসবাসমুহ   

২.১) নাগবরকদসবা 

ক্রবমক কসবার নাম কসবা প্রোন  দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান কসবামূে এবাং 

 বরদশাধ 

 দ্ধবত 

কসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা  (নাম,  েবব, ক ান ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ শতিাগ রপ্তানীমুখী ক াশাক বশল্প 

কসক্টদর কম মরত শ্রবমদকর এসএসবস 

 রীক্ষায় বজব এ-৪.৫ এবাং তদূর্ধ্ম 

প্রাপ্ত কমধাবী সন্তানদের বশক্ষায় 

আবর্ মক অনুোন প্রোন 

কেদকর মাধ্যদম 

আবর্ মক অনুোন 

প্রোন। 

১। আদবেন  ম ম-ককন্দ্রীয় তহববদলর ওদয়বসাইট, সাংবিষ্ট 

ক াশাক কারখানা 

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র 

১। সব মদশষ এস.এস.বস  রীক্ষায় প্রাপ্ত মাকমশীদটর 

 দটাকব ।  

২। শ্রবমদকর বনদয়াগ দত্রর  দটাকব ।  

৩। শ্রবমদকর জাতীয়  বরেয় দত্রর  দটাকব ।  

৪। সন্তাদনর জন্মসনদের  দটাকব ।  

৫। শ্রবমক এবাং সন্তাদনর ১ কব  কদর  াসদ াট ম ছবব। 

ববনামূদে ৯০ 

কার্ মবেবস 

(সদব মাচ্চ) 

নামঃ আবনকা তাশব য়া আউয়াল 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ কোণ-১  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৪৯  

৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ  

anika.tashfia@yahoo.com 

 

২ শতিাগ রপ্তানীমুখী ক াশাক বশল্প 

কসক্টদর কম মরত শ্রবমক এবাং 

শ্রবমদকর  বরবারদক দুরাদরাগ্য 

ব্যাবধর  বেবকৎসার জন্য আবর্ মক 

অনুোন প্রোন 

কেদকর মাধ্যদম 

আবর্ মক অনুোন 

প্রোন। 

১। আদবেন  ম ম-ককন্দ্রীয় তহববদলর ওদয়বসাইট, সাংবিষ্ট 

ক াশাক কারখানা 

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র 

১। বেবকৎসা ব্যবস্থা দত্রর রবিন   দটাকব ।  

২। শ্রবমদকর বনদয়াগ দত্রর  দটাকব ।  

ববনামূদে ৯০ 

কার্ মবেবস 

(সদব মাচ্চ) 

নামঃ আবনকা তাশব য়া আউয়াল 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ কোণ-১  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৪৯  

৯৫৪৫২৫০ 

http://www.centralfund.gov.bd/


৩। শ্রবমদকর জাতীয়  বরেয় দত্রর  দটাকব ।  

৪। অসুস্থ শ্রবমক অর্বা শ্রবমদকর  বরবাদরর অসুস্থ 

সেস্যদের জাতীয়  বরেয় দত্রর  দটাকব । অসুস্থ 

সন্তাদনর কক্ষদত্র জন্মসনদের  দটাকব । 

৫। শ্রবমদকর এবাং শ্রবমদকর  বরবাদরর সেস্যদের ১ 

কব   াসদ াট ম ছবব।  

ই-কমইলঃ  

anika.tashfia@yahoo.com 

 

৩ শতিাগ রপ্তানীমুখী ক াশাক বশল্প 

কসক্টদর কম মরত মবহলা শ্রবমদকর 

মাতৃত্ব কোদণ আবর্ মক অনুোন 

প্রোন 

কেদকর মাধ্যদম 

আবর্ মক অনুোন 

প্রোন। 

১। আদবেন  ম ম-ককন্দ্রীয় তহববদলর ওদয়বসাইট, সাংবিষ্ট 

ক াশাক কারখানা 

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র 

১। বেবকৎসা ব্যবস্থা দত্রর রবিন   দটাকব ।  

২। কম মরত মবহলা শ্রবমদকর বনদয়াগ দত্রর  দটাকব ।  

৩। কম মরত মবহলা শ্রবমদকর  জাতীয়  বরেয় দত্রর 

 দটাকব ।  

৪। কম মরত মবহলা শ্রবমদকর  ১ কব   াসদ াট ম ছবব।  

 

ববনামূদে ৯০ 

কার্ মবেবস 

(সদব মাচ্চ) 

নামঃ আবনকা তাশব য়া আউয়াল 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ কোণ-১  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৪৯  

৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ  

anika.tashfia@yahoo.com 

 

৪ শতিাগ রপ্তানীমুখী ক াশাক বশল্প 

কসক্টদর কম মরত অবস্থায় দুর্ মটনায় 

ককান শ্রবমক তেবহক বা 

মানবসকিাদব স্থায়ী অক্ষম বা 

অসমর্ ম হদল অর্বা তার মৃত্যু র্টদল 

সাংবিষ্ট শ্রবমক অর্বা তার 

 বরবারদক আবর্ মক অনুোন প্রোন 

কেদকর মাধ্যদম 

আবর্ মক অনুোন 

প্রোন। 

১। আদবেন  ম ম- সাংবিষ্ট ক াশাক কারখানা, 

বববজএমইএ, ববদকএমইএ 

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র 

বববজএমইএ, ববদকএমইএ কতৃমক বনধ মাবরত কাগজ ত্র, 

ওয়োররশোন এর নোম ও ব্োাংক একোউন্ট নাম্বার।   

 

ববনামূদে ককন্দ্রীয় 

তহববল 

কতৃমক 

পুন মাি 

আদবেন 

গ্রহদনর 

 র কর্দক  

৯০ 

কার্ মবেবস 

(সদব মাচ্চ) 

নামঃ জুবাদয়র আল মামুন  

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ উন্নয়ন ও কোণ-২  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ  

zubayer771@gmail.com  

 ৫ শতিাগ রপ্তানীমুখী ক াশাক বশল্প 

কসক্টদরর বন্ধ গাদম মন্টদস কম মরত 

শ্রবমদকর কবতদনর আাংবশক বা 

সম্পূন ম অাংশ  বরদশাধ 

কেদকর মাধ্যদম 

আবর্ মক অনুোন 

প্রোন। 

বববজএমইএ এবাং ববদকএমইএ এর মাধ্যদম ককন্দ্রীয় 

তহববদলর মহা বরোলকদক অববহতকরণ  

ববনামূদে ১০ 

কোর্ যরিবস 

(ফবোর্ড যর 

অনুর্মোিন 

সোর্ের্ে) 

নামঃ জুবাদয়র আল মামুন  

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ উন্নয়ন ও কোণ-২  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ  

zubayer771@gmail.com 

৬ শ্রবমকদেরদক কসবা সম্পদকম 

অববহতকরণ  

প্রোর কার্ ম 

(কুাদম্পইন), সিা, 

বল দলট, ব্যানার 

এবাং ববজ্ঞা দনর 

ককন্দ্রীয় তহববদলর ওদয়বসাইট, বল দলট, ব্যানার, 

ববজ্ঞা ন 

ববনামূদে (েলমান 

প্রবক্রয়া) 

৭ 

কার্ মবেবস   

নামঃ মাগফুরুল আউয়াল কমরাজ 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ আইটি  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৫০ 

mailto:zubayer771@gmail.com
mailto:zubayer771@gmail.com


মাধ্যদম ই-কমইলঃ mrzzawal@gmail.com  

৭ ককন্দ্রীয় তহববল সম্পবকমত তথ্য 

প্রোন  

১।  দত্রর মাধ্যদম 

২। ই নবর্, ইদমইল, 

ক ান অর্বা 

ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম 

অববহতকরণ 

ের্ের মোধ্যর্ম অবরিতকরণ ববনামূদে ২ 

কার্ মবেবস 

নামঃ মারু া  ারিীন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ অর্ ম  

ই-কমইলঃ 

marufaparvin86@gmail.com  

ক ানঃ ৯৫৪৫২৪৯ 

৮ কটবলদ ান, ইন্টারদনট এবাং অন্যান্য 

আনুষবিক ববল  বরদশাধ  

কেদকর মাধ্যদম ১। কটবলদ ান এবাং ইন্টারদনট সহ অন্যান্য আনুষবিক 

ববদলর কাগজ 

ববনামূদে ১৫ 

কার্ মবেবস 

নামঃ মারু া  ারিীন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ অর্ ম  

ই-কমইলঃ 

marufaparvin86@gmail.com  

ক ানঃ ৯৫৪৫২৪৯ 

৯ ককন্দ্রীয় তহববল সম্পবকমত তথ্য 

ওদয়বসাইদট হালনাগােকরণ  

১। ওদয়বসাইদট 

হালনাগােকরণ  

২। ই নবর্, ইদমইল 

অর্বা 

ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম 

অববহতকরণ 

ের্ের মোধ্যর্ম অবরিতকরণ ববনামূদে ২ 

কার্ মবেবস 

 নামঃ মাগফুরুল আউয়াল কমরাজ 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ আইটি  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ mrzzawal@gmail.com 

*দকন্দ্রীয় তহববল এর  বরোলনা কবাদড মর অনুদমােন সাদ দক্ষ নাগবরক কসবাসমূহ প্রোন করা হয় ববধায় কবাদড মর অনুদমােদনর উ র কসবা প্রোন অদনকাাংদশ বনি মরশীল। তদব ককন্দ্রীয় তহববল এর কম মকতমা এবাং 

কম মোরীদের মূল লক্ষু সব সময়ই র্াদক স্বল্প সমদয় সদব মাচ্চ সাংখ্যক শ্রবমক এবাং শ্রবমদকর  বরবারদক কসবার আওতায় আনা।    

২.২) অভ্যন্তরীণ ফসবো 

ক্রবমক কসবার নাম কসবা প্রোন  দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং 

প্রাবপ্তস্থান 

কসবার মূে 

এবাং  বরদশাধ 

 দ্ধবত 

কসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্ব প্রাপ্ত কম মকতমা (নাম,  েবব, ক ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কম মকতমা ও কম মোরীদের োকুরী 

বনয়বমতকরণ, কজুষ্ঠতা বনধ মারণ 

ইতুাবে 

১।  বরোলনা কবাড ম কতৃমক অনুদমােন 

২। অব স আদেশ জারীকরন 

৩। ই-নবর্, ই-কমইল ও ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম অববহতকরণ  

প্রশাসন শাখা কতৃমক সম্পন্ন   ববনামূদে ৩০ কার্ মবেবস 

 

নামঃ এ.এম. ইয়াবছন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ প্রশাসন  

ই-কমইলঃ 

prethebeyasinarafat@gmail.com 

ক ানঃ ৯৫৪৫৪৯২ 

mailto:mrzzawal@gmail.com
mailto:marufaparvin86@gmail.com
mailto:marufaparvin86@gmail.com
mailto:mrzzawal@gmail.com


২ মাতৃত্বকালীন ছুটি অনুদমােন ১।  অব স আদেশ জারীকরন 

২। ই-নবর্, ই-কমইল ও ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম অববহতকরণ 

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্রসহ 

র্র্াসমদয় আদবেন 

ববনামূদে ০৭ কার্ মবেবস নামঃ এ.এম. ইয়াবছন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ প্রশাসন  

ই-কমইলঃ 

prethebeyasinarafat@gmail.com 

ক ানঃ ৯৫৪৫৪৯২ 

৩ শ্রাবন্ত ববদনােন ছুটি ১।  দত্রর মাধ্যদম অববহতকরণ 

২। ই-নবর্, ই-কমইল ও ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম অববহতকরণ 

১। আদবেন 

২। ছুটি প্রাপ্যতার সনে 

৩। প্রদর্াজু কক্ষদত্র সব মদশষ 

কিাগকৃত অবজমত ছুটি মঞ্জুরীর 

আদেদশর কব  

ববনামূদে ০৭ কার্ মবেবস নামঃ এ.এম. ইয়াবছন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ প্রশাসন  

ই-কমইলঃ 

prethebeyasinarafat@gmail.com 

ক ানঃ ৯৫৪৫৪৯২ 

৪ অরজযত ছুটি ১।  দত্রর মাধ্যদম অববহতকরণ 

২। ই-নবর্, ই-কমইল ও ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম অববহতকরণ 

১। আদবেন 

২। ছুটি প্রাপ্যতার সময়  

 

ববনামূদে ১০ কার্ মবেবস নামঃ এ.এম. ইয়াবছন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ প্রশাসন  

ই-কমইলঃ 

prethebeyasinarafat@gmail.com 

ক ানঃ ৯৫৪৫৪৯২ 

৫ কবম্পউটার, র্ন্ত্রাাংশ, 

আসবাব ত্র এবাং কেশনারী 

দ্রব্যাবে সরবরাহ 

১।  দত্রর মাধ্যদম অববহতকরণ 

   

আদবেন/ বরকুইবজশন ববনামূদে ৩০ কার্ মবেবস নামঃ এ.এম. ইয়াবছন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ প্রশাসন  

ই-কমইলঃ 

prethebeyasinarafat@gmail.com 

ক ানঃ ৯৫৪৫৪৯২ 

৫ প্রবশক্ষণ প্রোন ১।  দত্রর মাধ্যদম অববহতকরণ 

২। ই-নবর্, ই-কমইল ও ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম অববহতকরণ 

১। শ্রম ও কম মসাংস্থান 

মন্ত্রনালয়, অন্য ককান 

মন্ত্রনালয় এবাং সাংস্থার  

বববিন্ন স্থানীয় প্রবশক্ষদনর 

আমন্ত্রন 

২।দকন্দ্রীয় তহববল এর বববিন্ন 

কম ম বরকল্পনাদত উদেবখত 

প্রবশক্ষন এবাং ববববধ প্রবশক্ষন  

ববনামূদে ১০ কার্ মবেবস  নামঃ এ.এম. ইয়াবছন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ প্রশাসন  

ই-কমইলঃ 

prethebeyasinarafat@gmail.com 

ক ানঃ ৯৫৪৫৪৯২ 

৬ তবদেবশক প্রবশক্ষদণ মদনানয়ন  ১। সরকারী আদেদশর মাধ্যদম 

অববহতকরণ 

১। শ্রম ও কম মসাংস্থান 

মন্ত্রনালয়, অন্য ককান 

ববনামূদে ২১ কার্ মবেবস নামঃ শামীমা সুলতানা হৃেয় 

 েবীঃ উ - বরোলক  



২। মন্ত্রনালয় এবাং ককন্দ্রীয় তহববদলর 

ওদয়বসাইট এর মাধ্যদম অববহতকরণ 

মন্ত্রনালয় এবাং সাংস্থার 

ববদেশী আমন্ত্রন 

২। ককন্দ্রীয় তহববল এর 

বববিন্ন কম মসূেীর আওতায় 

তবদেবশক প্রবশক্ষদন মদনানয়ন 

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ 

shamimahridoy1210@gmail.com 

৭ অবসরকোলীন সুর্র্োগসুরবধো 

প্রিোন 

১। সরকারী আদেদশর মাধ্যদম 

অববহতকরণ 

২।  মন্ত্রনালয় এবাং ককন্দ্রীয় তহববদলর 

ওদয়বসাইট এর মাধ্যদম অববহতকরণ 

১। আদবেন 

২। প্রদয়াজনীয় আনুষবিক 

কাগজ ত্র 

 

 

ববনামূদে ১৫ কার্ মবেবস নামঃ শামীমা সুলতানা হৃেয় 

 েবীঃ উ - বরোলক  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ 

shamimahridoy1210@gmail.com 

 

৮ কবতন/িাতা প্রোন কেক প্রোদনর মাধ্যদম অর্ ম শাখা কতৃমক প্রোনকৃত ববনামূদে ৭ কার্ মবেবস নামঃ মারু া  ারিীন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক 

শাখাঃ অর্ ম  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৪৯ 

ই-কমইলঃ marufaparvin86@gmail.com 

৯ কটবলদ ান, ইন্টারদনট এবাং 

অন্যান্য আনুষবিক ববল 

 বরদশাধ  

কেদকর মাধ্যদম ১। কটবলদ ান এবাং ইন্টারদনট 

সহ অন্যান্য আনুষবিক 

ববদলর কাগজ 

ববনামূদে ১৫ কার্ মবেবস নামঃ মারু া  ারিীন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক 

শাখাঃ অর্ ম  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৪৯ 

ই-কমইলঃ marufaparvin86@gmail.com 

১০ বববিন্ন প্রবশক্ষন, কসবমনার, 

সিার িাতাবে প্রোন 

অর্ ম প্রোন ১। অব স আদেদশর কব  

২। প্রবশক্ষন, সিা, 

কসবমনাদরর উ বস্থবত তাবলকা 

ববনামূদে ৫ কার্ মবেবস নামঃ মারু া  ারিীন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক 

শাখাঃ অর্ ম  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৪৯ 

ই-কমইলঃ marufaparvin86@gmail.com  

   ১১ ৮ ওদয়বসাইদট তথ্য 

হালনাগােকরণ  

১।  দত্রর মাধ্যদম অববহতকরণ  

২। ই নবর্, ইদমইল অর্বা 

ওদয়বসাইদটর মাধ্যদম অববহতকরণ  

ের্ের মোধ্যর্ম অবরিতকরণ ববনামূদে ২ কার্ মবেবস নামঃ মাগফুরুল আউয়াল কমরাজ 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক 

শাখাঃ আইটি  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ mrzzawal@gmail.com  

১২ হাড মওয়ুার সমস্যা  সমাধাদন 

কার্ মক্রম গ্রহণ  

সরাসবর ের্ের মোধ্যর্ম অবরিতকরণ ববনামূদে ১০ কার্ মবেবস নামঃ মাগফুরুল আউয়াল কমরাজ 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক 

শাখাঃ আইটি  

mailto:shamimahridoy1210@gmail.com
mailto:mrzzawal@gmail.com


ফ োনঃ ৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ mrzzawal@gmail.com  

১৩ স টওয়ুার সমস্যা সমাধাদন 

কার্ মক্রম গ্রহণ 

সরাসবর ের্ের মোধ্যর্ম অবরিতকরণ ববনামূদে ৩ কার্ মবেবস নামঃ মাগফুরুল আউয়াল কমরাজ 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক 

শাখাঃ আইটি  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ mrzzawal@gmail.com  

 

১৪ কনটওয়াকম (ইন্টারদনট সাংদর্াগ, 

ওয়াই াই) সমস্যা সমাধান 

সরাসবর ের্ের মোধ্যর্ম অবরিতকরণ ববনামূদে ৫ কার্ মবেবস নামঃ মাগফুরুল আউয়াল কমরাজ 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ আইটি  

ফ োনঃ ৯৫৪৫২৫০ 

ই-কমইলঃ mrzzawal@gmail.com  

 

mailto:mrzzawal@gmail.com
mailto:mrzzawal@gmail.com
mailto:mrzzawal@gmail.com


 

৩/ অবিদর্াগ ব্যবস্থা না  দ্ধবত ( GRS)  

 

৪) আেনোর কোর্ে আমোর্ির প্রতযোশো  

ক্রবমক প্রবতশ্রুত কাবিত কসবা প্রাবপ্তর লদক্ষু করণীয় 

১ র্র্ার্র্  দ্ধবত অনুসরন কদর আদবেন  ম ম পূরন এবাং র্র্ার্র্ কতৃম দক্ষর মাধ্যদম আদবেন জমাোন। 

২ আদবেন দত্রর সাদর্ প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র সঠিকিাদব কপ্ররণ। ভুয়া/জাল কাগজ ত্র না কপ্ররণ।  

৩ কম মদক্ষদত্র সাবধানতা অবলম্বন। কর্ ককান ধরদনর অনাকাবিত দুর্ মটনা এবাং মৃত্যু আমাদের কাম্য নয়।   

৪ বনদজর এবাং  বরবাদরর স্বাস্থু সুরক্ষা বনবিত করার লদক্ষু  বরষ্কার  বরচ্ছন্ন র্াকা এবাং ক াশাক কারখানায় কাদজর সময় কম মদক্ষত্র  বরষ্কার  বরচ্ছন্ন রাখা।  

৫ আ নার সন্তানদক সুবশক্ষায় বশবক্ষত করা।  

৬ সাবব মক সহদর্াবগতা। 

 

                      স্বাক্ষবরত  

                                   ২৮.০৯.২০২২ 

                                                                                                                                                                                                         (ড.দমাো জালাল উবিন, এনবডবস)  

                                                                                                                                                                                                          মহা বরোলক 

                                            ককন্দ্রীয় তহববল  

                                                                                                                                                                                                         ক ানঃ ৯৫৪৫৪৮৮ 

ক্রবমক কখন কর্াগাদর্াগ করদবন কার সদি কর্াগাদর্াগ করদবন কর্াগাদর্াদগর ঠিকানা বনষ্পবির সময়সীমা 

১ োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা সমাধান বেদত না  ারদল অরভ্র্র্োগ রনষ্পরি কম যকতযো (অরনক) নামঃ ড.দমাো জালাল উবিন, এনবডবস                                                                                                                                                                                          

 েববঃ মহা বরোলক 

ই-কমইলঃ centralfund.mole@gmail.com  

ক ানঃ ৯৫৪৫৪৮৮ 

রতন মোস 

অবনক কম মকতমার অনু বস্থদত ববকল্প 

অবনক কম মকতমা  

নামঃ এ.এম. ইয়াবছন 

 েবীঃ সহকারী  বরোলক  

শাখাঃ প্রশাসন  

ই-কমইলঃ prethebeyasinarafat@gmail.com 

ক ানঃ ৯৫৪৫৪৯২ 

২ অরভ্র্র্োগ রনষ্পরি কম যকতযো রনরি যষ্ট সমর্য় 

সমোধোন রির্ত নো েোরর্ল  

 

আরেল কম যকতযো 

বতমমান োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

নামঃ কমাঃ এহছাদন এলাহী  

 েববঃ সবেব (শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয়)  

ফ োনঃ ৯৫১৪৩৬৬   

ই-কমইলঃ secretary@mole.gov.bd 
ওর্য়বঃ www.mole.gov.bd 

 

এক মোস 

mailto:centralfund.mole@gmail.com

