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িবষয় : COVID-19 (কেরানা) এর �া�ভ�াব চলাকােল িশ� ম�ণালেয়র অধীন এবং িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িশ� 
�িত�ান ও কলকারখানার কম �পিরেবশ এবং �িমক
গঠন। 

 

 COVID-19 (কেরানা) এর �া�ভ�াব চলাকােল িশ� ম�ণালেয়র অধীন এবং িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িশ� 
�িত�ান ও কলকারখানাস�েহর কম �পিরেবশ এবং কম �রত �িমক
করার লে�� িনে�া�ভােব এক� আ�
 

(১) জনাব �মাঃ �হলাল উি�ন
(২) �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় এর 
(৩) ব� ও পাট ম�ণালয় এর 
(৪) �া�� �সবা িবভাগ এর 
(৫) িবিসআইিস, িবএসইিস
(৬) এসএমই ফাউে�শন এর 
(৭) এফিবিসিসআই এর একজন
(৮) বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি� 
(৯) বাংলােদশ িশপ ��কাস � এ� িরসাই�াস � এেসািসেয়শন এর 
(১০) বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত 
(১১) বাংলােদশ �ানাস � এেসািসেয়শন 
(১২) জনাব �মাহাং �সিলম উি�ন

 
কিম�র কায �-পিরিধ : 
 

(i) িশ� ম�ণালেয়র অধীন এবং িশ� 
কম �রত �িমক, কম �কত�া

 

(ii) িশ� �িত�ান ও কলকারখানার কম �কত�া
করেব, গত ২৯.০৪.২০২০ 
যাচাই করেব এবং এ সং�া� িব�মান অসংগিত
পরামশ �/িনেদ �শনা িদেব

 

(iii) িশ� �িত�ান ও কলকারখানার কম �কত�া
িবিধ অ�যায়ী সামািজত �র� বজায় রাখার িবষেয় �হীত পদে�পস�হ পয �ােলাচনা করেব
তািরেখ �া�হ� �সবা িবভাগ ক��ক জাির�ত িবিধ
িব�মান অসংগিত/�ব �লতা িচি�ত কের সমাধােনর জ� সংি�� ক��প�েক পরামশ �

 

(iv) িশ� �িত�ান ও কলকারখানার িব�মান অ�া� সম�াবলী িচি�ত কের যথাযথ ক��পে�র নজের আনেব
 

(v) কিম� মািসক িভি�েত অ�গিত �িতেবদন সিচব
 

(vi) কিম� �েয়াজেন সরকাির

 
 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িশ� ম�ণালয় 

িবএস�আই ও িবএসইিস শাখা 
৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

www.moind.gov.bd 

                

১৬(খ�-১)-১০৬                                                   

এর �া�ভ�াব চলাকােল িশ� ম�ণালেয়র অধীন এবং িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িশ� 
�িত�ান ও কলকারখানার কম �পিরেবশ এবং �িমক, কম �কত�া-কম �চারীেদর �া�� �র�া িবষেয় মিনটিরং কম� 

এর �া�ভ�াব চলাকােল িশ� ম�ণালেয়র অধীন এবং িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িশ� 
�িত�ান ও কলকারখানাস�েহর কম �পিরেবশ এবং কম �রত �িমক, কম �কত�া-কম �চারীেদর �া�� �র�া িবষয়স�হ িনি�ত 
করার লে�� িনে�া�ভােব এক� আ�:ম�ণালয় মিনটিরং কম� গঠন করা হেল: 

জনাব �মাঃ �হলাল উি�ন, এনিডিস, অিতির� সিচব (িবরা ও �বসরকাির খাত), িশ� ম�ণালয়
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় এর একজন উপ�� �িতিনিধ 
ব� ও পাট ম�ণালয় এর একজন উপ�� �িতিনিধ 
�া�� �সবা িবভাগ এর একজন উপ�� �িতিনিধ 

িবএসইিস, িবএসএফআইিস ও িবিসক এর পিরচালক (উৎপাদন/অপােরশন
এসএমই ফাউে�শন এর একজন উপ�� �িতিনিধ 

একজন উপ�� �িতিনিধ 
বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি� (িবিসআই) এর একজন উপ�� �িতিনিধ 
বাংলােদশ িশপ ��কাস � এ� িরসাই�াস � এেসািসেয়শন এর একজন উপ��  �িতিনিধ
বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত (িবইআইওএ) এর একজন উপ�� 
বাংলােদশ �ানাস � এেসািসেয়শন (িব�এ) এর একজন উপ�� �িতিনিধ 
জনাব �মাহাং �সিলম উি�ন, �� সিচব (িবরা, �বখা ও িবিসক), িশ� ম�ণালয় 

িশ� ম�ণালেয়র অধীন এবং িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িশ� �িত�ান ও কলকারখানাস�েহর কম �পিরেবশ এবং 
কম �কত�া-কম �চারীেদর �া�� �র�া িবষয়স�হ মিনটর করেব; 

িশ� �িত�ান ও কলকারখানার কম �কত�া-কম �চারী ও �িমকেদর �া�� �র�া িবষেয় �হীত কায ��ম িন
২০২০ ি�. তািরেখ �া�হ� �সবা িবভাগ ক��ক জাির�ত িবিধ-িবধান কেঠারভােব মানা হয় িক

এবং এ সং�া� িব�মান অসংগিত/�ব �লতা িচি�ত কের সমাধােনর জ� সংি�� ক��প�েক 
িনেদ �শনা িদেব; 

�ান ও কলকারখানার কম �কত�া-কম �চারী ও �িমকেদর �িত�ােন অব�ান এবং আসা
িবিধ অ�যায়ী সামািজত �র� বজায় রাখার িবষেয় �হীত পদে�পস�হ পয �ােলাচনা করেব
তািরেখ �া�হ� �সবা িবভাগ ক��ক জাির�ত িবিধ-িবধান কেঠারভােব মানা হয় িক

�ব �লতা িচি�ত কের সমাধােনর জ� সংি�� ক��প�েক পরামশ �

িশ� �িত�ান ও কলকারখানার িব�মান অ�া� সম�াবলী িচি�ত কের যথাযথ ক��পে�র নজের আনেব

মািসক িভি�েত অ�গিত �িতেবদন সিচব, িশ� ম�ণালয় এর িনকট দািখল করেব

কিম� �েয়াজেন সরকাির/�ব-সরকাির �িত�ান হেত সদ� �কা-অপ�  করেত পারেব।

 
 

�মাবাইল 

                    

                                                      তািরখ : 
২৪ �বশাখ, ১৪২৭ 

০৭ �ম, ২০২০ 

এর �া�ভ�াব চলাকােল িশ� ম�ণালেয়র অধীন এবং িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িশ� 
কম �চারীেদর �া�� �র�া িবষেয় মিনটিরং কম� 

এর �া�ভ�াব চলাকােল িশ� ম�ণালেয়র অধীন এবং িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন িশ� 
কম �চারীেদর �া�� �র�া িবষয়স�হ িনি�ত 

িশ� ম�ণালয় : আহবায়ক 
: সদ� 
: সদ� 
: সদ� 

অপােরশন) : সদ� 
: সদ� 
: সদ� 
: সদ� 

�িতিনিধ : সদ� 
উপ�� �িতিনিধ : সদ� 

: সদ� 
 : সদ� সিচব 

ম�ণালেয়র আওতাধীন িশ� �িত�ান ও কলকারখানাস�েহর কম �পিরেবশ এবং 

কম �চারী ও �িমকেদর �া�� �র�া িবষেয় �হীত কায ��ম িনয়িমত পয �েব�ন 
িবধান কেঠারভােব মানা হয় িক-না তা 

�ব �লতা িচি�ত কের সমাধােনর জ� সংি�� ক��প�েক 

কম �চারী ও �িমকেদর �িত�ােন অব�ান এবং আসা-যাওয়ার সময় �া�� 
িবিধ অ�যায়ী সামািজত �র� বজায় রাখার িবষেয় �হীত পদে�পস�হ পয �ােলাচনা করেব, গত ২৯.০৪.২০২০ ি�. 

মানা হয় িক-না তা যাচই করেব এবং এ িবষেয় 
�ব �লতা িচি�ত কের সমাধােনর জ� সংি�� ক��প�েক পরামশ �/িনেদ �শনা িদেব; 

িশ� �িত�ান ও কলকারখানার িব�মান অ�া� সম�াবলী িচি�ত কের যথাযথ ক��পে�র নজের আনেব; 

িশ� ম�ণালয় এর িনকট দািখল করেব; 

করেত পারেব। 

       
         ০৭/০৫/২০২০ 

(�মাঃ মাক��র রহমান) 
সহকারী সিচব 

�মাবাইল : ০১৯৭৪-৮৫৮৮০৭ 

অপর ��া সদয় ��� 



 
িবতরণ : কায �ােথ � (�জ��তার �মা�সাের নয়
 

১। সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
২। সিচব, �া�� �সবা িবভাগ, ঢাকা 
৩। সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়, ঢাকা
৪। �চয়ার�ান, িবিসআইিস, ঢাকা 
৫। �চয়ার�ান, িবএসইিস, ঢাকা 
৬। �চয়ার�ান, িবএসএফআইিস, ঢাকা

৭। �চয়ার�ান, িবিসক, ঢাকা 
৮। �ব�াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে�শন

৯। সভাপিত, এফিবিসিসআই, ঢাকা
১০। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�
১১। সভাপিত, বাংলােদশ িশপ ��কাস � এ� িরসাই�াস � 
১২। সভাপিত, বাংলােদশ �ানাস � এেসািসেয়শন
১৩। সভাপিত, বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত
১৪। অিতির� সিচব (িবরা ও �বসরকাির খাত
১৫। �� সিচব (িবরা, �বখা ও িবিসক
 
অ�িলিপ : সদয় অবগিতর জ� 

১। মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
২। �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়
৩। িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ�া িবভাগ
৪। সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়
৫। ম�ীর একা� সিচব, িশ� ম�ণালয়
৬। �িতম�ীর একা� সিচব, িশ� ম�ণালয়
৭। সিচব এর একা� সিচব, িশ� ম�ণালয়

    

 

-২- 

�জ��তার �মা�সাের নয়) 

�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়, ঢাকা  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ একজন  উপ��  �িতিনিধ  মেনানয়েনর  
   জ� অ�েরাধ  করা  হেলা 

ঢাকা 
ঢাকা 
 

ঢাকা 

এসএমই ফাউে�শন, ঢাকা 

ঢাকা 
বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি� (িবিসআই), ঢাকা 
বাংলােদশ িশপ ��কাস � এ� িরসাই�াস � এেসািসেয়শন, চ��াম 
বাংলােদশ �ানাস � এেসািসেয়শন, ঢাকা 
বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ঢাকা 

িবরা ও �বসরকাির খাত), িশ� ম�ণালয়, ঢাকা 
�বখা ও িবিসক), িশ� ম�ণালয়, ঢাকা। 

মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
�ধানম�ীর কায �ালয়, �তজগ�ও, ঢাকা 

জনিনরাপ�া িবভাগ, �রা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

িশ� ম�ণালয়, মিতিঝল, ঢাকা (ম�ী মেহাদেয়র অবগিতর জ�) 
িশ� ম�ণালয়, মিতিঝল, ঢাকা (�িতম�ী মেহাদেয়র অবগিতর জ�
িশ� ম�ণালয়, মিতিঝল, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র অবগিতর জ�)। 

      

একজন  উপ��  �িতিনিধ  মেনানয়েনর   
জ� অ�েরাধ  করা  হেলা ] 

�িতম�ী মেহাদেয়র অবগিতর জ�) 
 

 


