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তািরখ

৩১ আষাঢ় ১৪২৬
১৫ জুল াই ২০১৯

নািটশ
িবষয়:

সভার নািটশ।

বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬ এর ১৩৯ ধারা মাতােবক “ব ি মািলকানাধীন পাটকল” িশে িনযু সকল
িণর িমেকর িন তম মজুির হােরর পািরশ করার জ িন তম মজুরী বােডর থম সভা আগামী
২৪/০৭/২০১৯ তািরখ রাজ বুধবার বলা ১১.০০ ঘিটকায় িন তম মজুরী বােডর চয়ারম ান মেহাদেয়র
সভাপিতে বােডর সভাকে (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 সূচী :
১। “ব ি মািলকানাধীন পাটকল” িশে

িনযু

সকল

িণর িমেকর িন তম মজুির হােরর পািরশ ণয়ন।

২। িবিবধ।

১৫-৭-২০১৯

রাইসা আফেরাজ
সিচব
ফান: ৯৫৫০৩৩১

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) জনাব ড. মাঃ কামাল উ ীন, অধ াপক, ই টার াশনাল িবজেনস িবভাগ, ও কাষাধ , ঢাকা
িব িবদ ালয়, ঢাকা - িনরেপ সদ ।
২) জনাব কাজী সাইফু ীন আহমদ, ম উপেদ া, বাংলােদশ এম য়াস ফডােরশন, চ ার িবি ং,
১২২-১২৪ মিতিঝল, ঢাকা-১০০০ - মািলকগেণর িতিনিধ কারী সদ ।
৩) জনাব ফজলুল হক ম টু, কাযকরী সভাপিত , জাতীয় িমক লীগ, ২৩ ব ব ু এিভিনউ (৪থ তলা),
ঢাকা-১০০০- িমকগেণর িতিনিধ কারী সদ ।
৪) জনাব শখ সাম ল আেবদীন , চয়ারম ান, রাজবাড়ী জুট িমলস িল:, ২৩৭ আউটার সা লার রাড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭- সংি িশে র মািলকগেণর িতিনিধ কারী সদ ।
৫) জনাব মাঃ শহী াহ খঁা , সদ , মহেসন জুট িমল ওয়াকাস ইউিনয়ন, রিজ: ন র- খুল না-১১২,
১

িশেরামিন, খুল না-সংি িশে িনযু
িমকগেণর িতিনিধ কারী সদ ।
৬) ধান িহসাব র ণ কমকতা , ম ও কমসং ান ম ণালয়, িস.িজ.এ. অিফস ভবন, স নবািগচা,
ঢাকা।
৭) িহসাব র ক, িহসাব শাখা, িন তম মজুরী বাড
৮) অিফস কিপ, িন তম মজুরী বাড, ঢাকা।

২

