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সভার নািটশ

িবষয়: “ওেয়লওেয়ল  িমলসিমলস  এ া ডএ া ড  ভিজেটবলভিজেটবল  াডা সাডা স”  িশেিশে   িনযুিনযু   সকলসকল  িণরিণর  িমেকরিমেকর  িন তমিন তম
মজিুরমজিুর  হােররহােরর  পািরশপািরশ  করারকরার  জজ   িন তমিন তম  মজরুীমজরুী  বােডরবােডর  ১ম১ম  সভারসভার  নািটশনািটশ।।

      বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬ এর ১৩৯ ধারা মাতােবক “ওেয়ল িমলস এ া ড ভিজেটবল াডা স” িশে
িনযু  সকল িণর িমেকর িন তম মজুির হােরর পািরশ করার জ  িন তম মজুরী বােডর ১ম সভা আগামী
১৫/১১/২০২০ ি া  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। উ  সভায় বােডর স ািনত সদ গণেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  আিদ  হেয় অ েরাধ
করা হেলা।

  আেলাচ  সচূী:
 ১।  পিরচয় পব।  
 ২। “ওেয়ল িমলস এ া ড ভিজেটবল াডা স” িশে  িনযু  সকল িণর িমেকর িন তম মজুির হােরর

পািরশ ণয়ন।    
 ৩। িবিবধ।          

১৫-১০-২০২০
ত নাথ

সিচব
ফান: ৯৫৫০৩৩১

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),

১



ঢাকা-১০০০- িমকগেণর িতিনিধ কারী সদ , িন তম মজরুী বাড।
৪) জনাব কল ান িম  চাকমা , িসিনয়র ম ােনজার- ফ া রী এইচআর ও এডিমিনে শন , বাংলােদশ
এিডবল ওেয়ল িলিমেটড, ২৮ ল া ড িভউ কমািশয়াল স টার, ১০ তলা, উ র লশান বা/এ, লশান
সােকল-২, ঢাকা-১২১২, বতমান িঠকানা: ১২৪০/৬/এ, ৩য় তলা, পবূ মিনপরু, বগম রােকয়া সরিণ,
িমরপরু, ঢাকা-১২১৬, ায়ী িঠকানা: াম/রা া- ক, ক, রায় রাড (রাজবাড়ী), ডাকঘর- রা ামািট,
থানা- কাতয়ালী, জলা- রা ামািট-৪৫০০-“ওেয়ল িমলস এ া ড ভিজেটবল াডা স” িশে র
মািলকগেণর িতিনিধ কারী সদ , িন তম মজরুী বাড।
৫) জনাব মা: শাহজাহান মা া, সাধারণ স াদক , বাংলােদশ এিডবল ওেয়ল িলিমেটড, িমক
কমচারী ইউিনয়ন ( রিজ: নং- ঢাকা-৩৯১২), পসী, পগ , নারায়ণগ , বতমান িঠকানা: আেনায়ার
হােসন সােহেবর বাড়ী, াম/রা া: িনমাই কাশারী, ডাকঘর- সানারপাড়-১৪৩০, থানা- নারায়ণগ  সদর,

নারায়ণগ  িসিট কেপােরশন, নারায়ণগ , ায়ী িঠকানা: াম- ডমুাইন, ডাকঘর- ডমুাইন, থানা-
মধুখালী, জলা- ফিরদপরু -“ওেয়ল িমলস এ া ড ভিজেটবল াডা স” ি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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