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জনু/২০১৯ মাসের মাসেক েমন্বয় েভার কার্যসিিরণী 

সভাপতত : মমাোঃ মমাস্তাতিজরু রহমান, উপমহাপতরেশশক (চলতত োতয়ত্ব)। 
সভার স্থান : উপমহাপতরেশশদকর সভাকক্ষ, তেনাজপুর। 
সভার তাতরখ : ১৬/০৭/১৯ তরোঃ। 
সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা। 
 

উপসিত কমযকতয া ও কমযচারীগসণর নাসমর তাসিকা (পসরসিষ্ট-ক) 
 
সভাপতত উপতস্থত কমশকতশ া ও কমশচারীগণদক স্বাগত জাতনদয় সভার কাজ শুরু কদরন। অত:পর সভাপতত পূবশবতী 
সভার তসদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতত সম্পকশ  অবগত হন।  এরপর সভার আদলাচয তবষয় উপস্থাপন করা হয়। 
তবস্তাতরত আদলাচনাদন্ত তনম্নবতণশত তসদ্ধান্তসমহূ গৃহীত হয়: 
 

ক্রোঃ 
নাং 

আদলাচয 
তবষয় আদলাচনা তসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

০১ মেতনাং এর 
প্রততদবেন 
তনদয় 

আদলাচনা 

প্রতশক্ষদণ অত্র েপ্তদরর কমশকতশ া/কমশচারীগণ 
অাংশগ্রহণ করদল তার প্রততদবেন োতখদলর তবষদয় 

আদলাচনা করা হয়। 

১। প্রতশক্ষদণ 
অাংশগ্রহদণর প্রততদবেন 
উপমহাপতরেশশদকর 

তনকট োতখদলর তসদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়। 

১। সকল কমশকতশ া 
ও কমশচারীগণ। 

০২ তলমা অযাপস 
বযবহার 
তনদয় 

আদলাচনা 

তলমা অযাপস বযবহার কদর কারখানা পতরেশশন 
এবাং প্রতত মাদস ১৫ টি কারখানার অনদুমােন 
তলমা অযাপস এর মািযদম মনওয়ার তবষদয় 

আদলাচনা করা হয়। 

১। তলমা অযাপস 
বযবহার কদর কারখানা 
পতরেশশন এবাং প্রতত 

মাদস ১৫ টি কারখানার 
অনদুমােন তলমা অযাপস 
এর মািযদম মনওয়ার  
তসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

১। পতরেশশক 
(সকল) 

০৩ ই-নতি 
বযবহার 
তবষদয় 
আদলাচনা 

োপ্ততরক সকল কার্শক্রম ই-নতির মািযদম 
সম্পদের তবষদয় আদলাচনা করা হয়। অত্র 
েপ্তদরর নতি বযবস্থাপনায় উপমহাপতরেশশক 
মদহােদয়র তেক তনদেশশনা প্রততপালদনর তনদয় 

১। োপ্ততরক সকল 
কার্শক্রম ই-নতির 

মািযদম সম্পদের তসদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়। 

১। পতরেশশক 
(সকল) 

http://www.dife.gov.bd/


আদলাচনা হয়। মনাটতশদট স্বাক্ষর, তসদলর ও 
তাতরদখর বযাপাদর সকলদক সতকশ  িাকার পরামশশ 

মেওয়া হয়। 

২। কারখানার নতুন 
লাইসেসের 

অগ্রনীপত্র ই-নথির 
মাধ্যসম জাথরর 

থেদ্ধান্ত গহৃীত হয়। 
০৪ পতরেশশন ও 

মামলার 
তিয তনদয় 
আদলাচনা 

অত্র েপ্তদরর  বিবিন্ন টিম 
কতৃশ ক কারখানা/মোকান/প্রততষ্ঠান পতরেশশন 

তবষদয় আদলাচনা করা হয়। েভাপথত কতৃকৃ 
পথরদর্কৃসদর জানাদনা হয় মর্, ১ম 

প্রবিবিদন প্রপ্ররবনর বনবদিষ্ট সময় পর 
িাবিদপত্র প্রপ্ররন বনশ্চিি করবি হবি। 
অিঃপর লংঘন সংব াধন না করা 

সাবপবে আইনানুি িযিস্থা গ্রহন করবি 
হবি। রংপুবর প্রকাবিির কার্ িক্রম সংক্রান্ত 
বিষবয় প্রর্ািাবর্াি অিযাহি রাখবি হবি।   

১। টিম কতৃশ ক 
কারখানা/ মোকান/ 
প্রততষ্ঠান পতরেশশন 
তবষদয় তিয মাতসক 
সভায় উপস্থাপদনর 
তসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
২। নতুন স্থাথপত 

ককারৃ্ রংপুসর মামলা 
কেরসনর থেদ্ধান্ত 
গহৃীত হয়। 

১। সাংতিষ্ট 
পতরেশশক 

০৫ আইন 
কমশকতশ া 
তনদয়াগ 
তবষদয় 
আদলাচনা 

আগামী আগষ্ট/১৯ মাদস আইন কমশকতশ া তহদসদব 
অত্র েপ্তদরর শ্রম পতরেশশক (সািারণ) জনাব মমাোঃ 
জাহাঙ্গীর আলম মক তনদয়াগ তবষদয় আদলাচনা 

করা হয়। 
 
 

ককককরা হয়হয়। 

১। প্রতত মাদস আলাো 
কমশকতশ াদক আইন 
কমশকতশ া তহদসদব 

তনদয়াদগর তসদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। 

১। 
উপমহাপতরেশশক 
২। শ্রম পতরেশশক 
(সািারণ) জনাব 
মমাোঃ হুমায়ুন 
কবীর। 

০৬ শুদ্ধাচার 
বিষবয় 

আবলাচনা 

সিিা, দেিা ও বনরবপেিার বিবিবি 
প্রবি িছর পুরষ্কার প্রদাবনর বিষবয় 

আবলাচনা করা হয়। এক িছর একজন 
পবরদ িক ও একজন অবিস সহকারী 
কাম-কম্পিউিার মদু্রােবরক প্রক পুরষ্কার 
প্রদাবনর বিষবয় উপবস্থি মিামি িযক্ত 

কবরন।   

১। পুরষ্কার প্রাবির 
িছবরর পরিিী ৩ 
িছর (উক্ত িছরসহ) 

উক্ত 
কম িকিিা/কম িচারীবক 
বিবিচনা না করার 
বসদ্ধান্ত িহৃীি হয়। 

১। সকল কমশকতশ া 
ও কমশচারী 

০৭ সভা কদক্ষর 
নানাতবি 
তবষয় তনদয় 
আদলাচনা 

সভাকদক্ষর িযান, ঘতড় ও মচয়াদরর সমসযা তনদয় 
আবলাচনা করা হয়। 

১। সভাকদক্ষ িযান, 
একটি ঘতড় স্থাপন ও 
প্রদয়াজনীয় মচয়ার 
সরবরাদহর তসদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়। 

১। 
উপমহাপতরেশশক 

 
০৮ অতিস 

সহকারীগদণর 
কাদজর 
অগ্রগতত 
তনদয় 

আদলাচনা 

অতিস সহকারীগদণর কাদজর অগ্রগততর তবষদয় 
আদলাচনা করা হয়। 

১। তনজ তনজ কাদজর 
অগ্রগতত প্রততদবেন 

অতিস সহকারী কাম-
কতম্পউটার 

মদু্রাক্ষতরকগণ কতৃশ ক 
সভায় উপস্থাপদনর 
তসদ্ধান্ত গৃতহত হয়। 

১। অতিস সহকারী 
কাম-কতম্পউটার 

মদু্রাক্ষতরক (সকল)। 

০৯ িথ্য 
অবধকার 
আইন 
বনবয় 

আবলাচনা 

িথ্য অবধকার সংক্রান্ত অনলাইন প্রব েণ 
ও সাটিিবিবকি গ্রহবণর বিষবয় আবলাচনা 

করা হয়। 

১। িথ্য অবধকার 
সংক্রান্ত অনলাইন 

প্রব েণ ও 
সারর িটিবিবকি 
গ্রহবণর বসদ্ধান্ত 
িহৃীি হয়। 

১। সকল কমশকতশ া 
ও কমশচারী 

১০ মটাদকন 
পদ্ধতত তনদয় 
আদলাচনা 

অত্র েপ্তদর আগত বযতিদের মটাদকদনর মািযদম 
মসবা প্রোন ও এলাকা তভতিক শ্রম 

পতরেশশকদগদণর তনকট মসবা গ্রহীতাদের পাঠাদনার 
তবষদয় আদলাচনা করা হয়। 

১। মটাদকদনর মািযদম 
মসবা প্রোদনর তসদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়। 
 

১। সকল কমশকতশ া 
ও কমশচারী 



১১ ইবনাবি ন 
বিষবয় 

আবলাচনা 

ইবনাবি ন আইবিয়া প্রদাবনর করার জনয 
সিাপবি উপবস্থি সকলবক আহিান 

জানান। 

১। প্রবি মাবস অত্র 
দির কিৃিক 
কমপবে ১ টি 

ইবনাবি ন আইবিয়া 
প্রধান কার্ িালবয় 
প্রপ্ররবনর বসদ্ধান্ত 
িহৃীি হয়। 

১। সকল কমশকতশ া 
ও কমশচারী 

১২ ব শুশ্রম 
বিষবয় 

আবলাচনা 

বদনাজপুর প্রজলার িুলিাড়ী উপবজলাবক 
ব শুশ্রম মুক্ত করবণর বিষবয় আবলাচনা 
হয়। এ প্রেবত্র কম িপবরকল্পনা প্রনয়বণর 

জনয কবমটি িঠবনর কথ্া সিাপবি উবেখ 
কবরন। 

১। বদনাজপুর 
প্রজলার িুলিাড়ী 
উপবজলাবক 
ব শুশ্রম মুক্ত 
করবণর বসদ্ধান্ত 
িহৃীি হয়। 

১। সাংতিষ্ট 
পতরেশশক 

১৩ কম িবেবত্র 
প্রর্ৌন 
হয়রানী 
প্রবিবরাধ 

কম িবেবত্র প্রর্ৌন হয়রানী প্রবিবরাধ বিষয়ক 
প্রধান কার্ িালয় হবি প্রাি পত্র সকলবক 

পাঠ কবর প্র ানাবনা হয়।  

১। কম িবেবত্র প্রর্ৌন 
হয়রানী ঘিবল উক্ত 
কবমটিবক অিবহি 
করবণর বসদ্ধান্ত 
িহৃীি হয়। 

১। সকল কমশকতশ া 
ও কমশচারী 

 

 সভায় আর মকান আদলাচয তবষয় না িাকায় সভাপতত উপতস্থত সকলদক িনযবাে জাতনদয় সভার সমাতপ্ত মঘাষণা 
কদরন। 

 
 

(মমাোঃ মমাস্তাতিজরু রহমান) 
উপমহাপতরেশশক (চলতত োতয়ত্ব) 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশশন অতিেপ্তর 
বালয়ুাডাঙ্গা মমাড়, পাহাড়পুর, তেনাজপুর 

ও 
সভাপতত, মাতসক সমন্বয় কতমটি।  
মিান: ০৫৩১-৬৬৭৫৩ই-মমইল: 

dig.dinajpur.dife@gmail.com 
 
স্মারক নং ৪০.০১.২৭০০.০০০.০৬.০০৩.১৮-                                                                                 
িাবরখ:         /০৮/২০১৯ বরঃ। 
 
অনতুলতপ; জ্ঞাতাদিশ ও কার্শাদিশ (মজযষ্ঠতার তভতিদত নয়): 

১. মহাপতরেশশক (অতততরি সতচব), কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশশন অতিেপ্তর, ২৩-২৪, কাওরান বাজার, 
ঢাকা-১২১৫। 
২. জনাব মমাোঃ েীন আতমন সরকার, সহকারী মহাপতরেশশক (মসিটি), অত্র েপ্তর। 
৩. মমাোঃ হুমায়ুন কবীর, শ্রম পতরেশশক (সাোঃ), অত্র েপ্তর। 
৪. মমাোঃ আবেসু সািার, শ্রম পতরেশশক (সাোঃ), অত্র েপ্তর।  
৫. জনাব মমাোঃ জলুতিকার আলী, শ্রম পতরেশশক (সাোঃ), অত্র েপ্তর। 
৬. জনাব মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম শ্রম পতরেশশক (সাোঃ), অত্র েপ্তর। 



৭. জনাব মমাোঃ মগালাম সাদরায়ার, অতিস সহকারী কাম-কতম্পউটার মদু্রাক্ষতরক, অত্র েপ্তর। 
৮. জনাব মমাোঃ সতহেলু ইসলাম, অতিস সহকারী কাম-কতম্পউটার মদু্রাক্ষতরক, অত্র েপ্তর। 
৯. জনাব সুতম আকতার, অতিস সহকারী কাম-কতম্পউটার মদু্রাক্ষতরক, অত্র েপ্তর। 
১০. জনাব আব ুলাবদরস প্লাবন, অতিস সহকারী কাম-কতম্পউটার মদু্রাক্ষতরক, অত্র েপ্তর।   
১১. অতিস কতপ।  
 
 

(মমাোঃ েীন আতমন সরকার) 
সহকারী মহাপতরেশশক (মসিটি) 

ও 
সেসয সতচব, মাতসক সমন্বয় কতমটি।  

 

 


