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সভা িগেতর নািটশ

িবষয়: ‘‘আয়ুেবিদকআয়ুেবিদক  কারখানাকারখানা’’  িশেিশে   িনযুিনযু   সকলসকল  িণরিণর  িমেকরিমেকর  িন তমিন তম  মজিুরমজিুর  হােররহােরর  পািরশপািরশ
ণয়েনরণয়েনর  িনিমিনিম   বােডবােড  অ ে য়অ ে য়  ২য়২য়  সভাসভা  িগতিগত  সং াসং া ।।

বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬ এর ১৩৯ ধারা মাতােবক ‘‘আয়েুবিদক কারখানা’’ িশে  িনযু  সকল িণর
িমেকর িন তম মজুির হােরর পািরশ করার জ  িন তম মজুরী বােডর ২য় সভা আগামী ০১/১১/২০২০

ি া  রাজ রিববার 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 মেম
িনধািরত আেছ  (সংয◌্ুি : ২য় সভার নািটশ)। 

২। গত ১৩/১০/২০২০ তািরেখর ারক ন র- হাম/ শা/৮৩৪/২০২০/৩৮৫১ এর মাধ েম িন তম মজুরী বােডর
“আয়েুবিদক কারখানা” িশে র মািলকগেণর িতিনিধ কারী সদ  জনাব অধ াপক হাকীম িশরী ফরহাদ এর
শারীিরক অ তা ও ািত ািনক কােজর চাপ থাকায় িন তম মজুরী বাড এর সদ  িহেসেব দািয়  পালেন
অপারগতা উে খ কের িতিন উপসিচব, মজুরী বাড শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয় বরাবর প  রণ কের
এবং উ  পে র অ িলিপ বােডর চয়ারম ান মেহাদয়- ক িদেয়েছন (সংযিু : ই ফাপে র অ িলিপ)। 

৩। উে খ  সরকার কতকৃ “আয়েুবিদক কারখানা” িশে র মািলকগেণর িতিনিধ কারী সদ  জনাব অধ াপক
হাকীম িশরী ফরহাদ এর পিরবেত সংি  িশে র মািলকগেণর িতিনিধ কারী সদ  িনেয়াগ িদেয় বােড

রণপূবক িনেদশনা না দয়া পয  আইন ও িবিধ মাতােবক ‘‘আয়েুবিদক কারখানা’’ িশে  িনযু  সকল
িণর িমেকর িন তম মজুির হােরর পািরশ ণয়েনর কায ম হণ করা স ব নয়। 

৪। এমতাব ায়, উি িখত িমক ন র ২ ও ৩ এর ি ত িবেবচনায় ‘‘আয়েুবিদক কারখানা’’ িশে  িনযু
সকল িণর িমেকর িন তম মজুির হােরর পািরশ ণয়েনর িনিম  বােড ০১/১১/২০২০ তািরেখ অ ে য় ২য়
সভািট আিদ  হেয় িগত করা হেলা।
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১



ইেমইল:
chairman_mwbdhaka@yahoo.com

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জনাব ড. মাঃ কামাল উ ীন, অধ াপক , ই টার াশনাল িবজেনস িবভাগ , 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 , সভাপিত , জাতীয় িমক লীগ, ২৩ ব ব  ুএিভিনউ (৪থ তলা),
ঢাকা-১০০০- িমকগেণর িতিনিধ কারী সদ , িন তম মজরুী বাড।
৪) জনাব বগম িশরী ফরহাদ , পিরচালক ( শাসন) , হামদদ ল াবেরটরী ওয়াকফ বাংলােদশ বতমান
িঠকানা: ন লক িরিভেয়রা, বাড়ী নং- ৪৯, াট নং- ৪-িব, রাড নং- ০১, ধানমি ড, ঢাকা, ায়ী
িঠকানা: বাসা/ হাি ং: ৮/১১/খ- ৪ তলা, াম/রা া: ার সয়দ রাড, মাহা দপরু, ক-এ, ডাকঘর:
মাহা দপরু-১২০৭, মাহা দপরু, ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন, ঢাকা- “আয়েবিদক কারখানা” িশে র

মািলকগেণর িতিনিধ কারী সদ , িন তম মজরুী বাড।
৫) জনাব চ জীৎ বমন , উৎপাদন কমকতা , ী ে ড রী ঔষধালয় িলিমেটড ে ড রী ভবন,
রাউজান, চ াম-“আয়েবিদক কারখানা” িশে  িনযু  িমকগেণর িতিনিধ কারী সদ , িন তম
মজরুী বাড।
৬) িচফ একাউ টস এ ড িফ া  অিফসার , ম ও কমসং ান ম ণালয় িহসাব ভবন (৪থ তলা)
স নবািগচা, ঢাকা-১০০০

৭) িহসাব র ক, িহসাব শাখা, িন তম মজরুী বাড
৮) অিফস কিপ
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