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সভার নািটশ

িবষয়: “চামড়াজাতচামড়াজাত  পণপণ   ওও  জতুাজতুা  কারখানাকারখানা”  িশেিশে   িনযুিনযু   সকলসকল  িণরিণর  িমেকরিমেকর  িন তমিন তম  মজিুরমজিুর  হােররহােরর
পািরশপািরশ  করারকরার  জজ   িন তমিন তম  মজরুীমজরুী  বােডরবােডর  ি তীয়ি তীয়  সভারসভার  নািটশনািটশ।।

     বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬ এর ১৩৯ ধারা মাতােবক “চামড়াজাত পণ  ও জুতা কারখানা” িশে  িনযু
সকল িণর িমেকর িন তম মজুির হােরর পািরশ করার জ  িন তম মজুরী বােডর ি তীয় সভা আগামী
১৮/১১/২০১৯ তািরখ রাজ সামবার বলা ১১.০০ ঘিটকায় িন তম মজুরী বােডর চয়ারম ান মেহাদেয়র
সভাপিতে  বােডর সভা কে  (২২/১, তাপখানা রাড, বািশকপ ভবন (৬  তলা), স নবািগচা, ঢাকা-১০০০)
অ ি ত হেব। উ  সভায় বােডর স ািনত সদ গণেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  আিদ  হেয় অ েরাধ
করা হেলা।

 আেলাচ  সচূী :
১। থম সভার কাযিববরণীর অ েমাদন।
২। “চামড়াজাত পণ  ও জুতা কারখানা” িশে  িনযু  সকল িণর িমেকর িন তম মজুির হােরর পািরশ

ণয়ন।    
৩। িবিবধ।                                                          

৩০-১০-২০১৯

রাইসা আফেরাজ
সিচব

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়): 
১) জনাব ড. মাঃ কামাল উ ীন, অধ াপক , ই টার াশনাল িবজেনস িবভাগ ও কাষাধ , ঢাকা
িব িবদ ালয়, ঢাকা - িনরেপ  সদ , িন তম মজরুী বাড। 
২) জনাব কাজী সাইফু ীন আহমদ, ম উপেদ া , বাংলােদশ এম য়াস ফডােরশন, চ ার িবি ং,
১২২-১২৪ মিতিঝল, ঢাকা-১০০০ – মািলকগেণর িতিনিধ কারী সদ , িন তম মজরুী বাড।
৩) জনাব ফজললু হক ম টু, কাযকরী সভাপিত , জাতীয় িমক লীগ, ২৩ ব ব  ুএিভিনউ (৪থ তলা),
ঢাকা-১০০০- িমকগেণর িতিনিধ কারী সদ , িন তম মজরুী বাড।
৪) জনাব মাঃ মিম ল আহসান , এি িকউিটভ ডাইের র , ল া ডমাক ফটুওয় ার িলিমেটড, বািড় নং- ৬,

১



রাড নং- ১৩৭, ক-এসই (িড), লশান-১, ঢাকা-১২১২-‘‘চামড়াজাত পণ  ও জতুা কারখানা’’ িশে র
মািলকগেণর িতিনিধ কারী সদ -িন তম মজরুী বাড।
৫) জনাব মাঃ আিনছুর রহমান, লাইন িলডার, এেপ  ফটুওয় ার িলিমেটড, বািড় নং- ৬, রাড নং-
১৩৭, ক-এসই (িড), লশান-১, ঢাকা-১২১২- ‘‘চামড়াজাত পণ  ও জতুা কারখানা’’ িশে  িনযু

িমকগেণর িতিনিধ কারী সদ -িন তম মজরুী বাড।
৬) ধান িহসাব র ণ কমকতা , ম ও কমসং ান ম ণালয়, িস.িজ.এ. অিফস ভবন, স নবািগচা,
ঢাকা।
৭) িহসাব র ক, িন তম মজরুী বাড
৮) অিফস কিপ, িন তম মজরুী বাড
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