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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় 
 �ক�ীয় তহিবল 

 
�শাসন শাখা 

www.centralfund.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৪০.০৬.০০০০.০১০.৫২.০০১.২২.২৪ তািরখ: 
 

২২ নেভ�র ২০২২

৭ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: Employment Injury Scheme শীষ �ক �ক� পিরচালনা �বােড �র ২য় সভার �না�শ।

         Employment Injury Scheme শীষ �ক �ক� পিরচালনা �বােড �র ২য় সভা আগামী ০৪/১২/২০২২ তািরখ �রাজ রিববার সকাল

১১.৩০ ঘ�কায়  �ম ও কম �সং�ান ম�ণালেয়র সভাকে� (ভবন নং-০৭, ক� নং-৪২২, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা)  অ�ি�ত হেব। সভায়

সভাপিত� করেবন �ম ও কম �সং�ান ম�ণালেয়র সিচব ও পিরচালনা �বােড �র �চয়ার�ান জনাব �মাঃ এহছােন এলাহী।

০২।    উ� সভায় সংি�� সকলেক যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

২২-১১-২০২২

িবতরণ : (�জ��তার �ামা�সাের নয়)

১) সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়

২) অিতির� সিচব (আইও), র�ানী�খী িশ� ও আ�জ�ািতক সং�া 

অ�িবভাগ, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
 ৩) অিতির� সিচব, উ�য়ন অ�িবভাগ, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়

 
৪) মহাপিরদশ �ক (অিতির� সিচব), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন 

অিধদ�র
 

৫) মহাপিরচালক, �ম অিধদ�র
 ৬) জনাব �র ��ব অলম মা�ান, সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ

 
৭) জনাব ফা�ক আহা�াদ , মহাসিচব ও িসইও, বাংলােদশ এম�ায়াস � 

�ফডােরশন
 

৮) জনাব �মাঃ নািসর উ�ীন, সহ-সভাপিত, িবিজএমইএ
 ৯) জনাব ফজেল শামীম এহসান , সহ-সভাপিত, িবেকএমইএ

 
১০) জনাব আ. ন. ম. সাই��ীন, �া�ন পিরচালক ও �চয়ার�ান, 

�াি�ং কিম� অন আইএলও এ� �লবার এ�ােফয়াস �, িবিজএমইএ
 

১১) জনাব এমআই িস�ীিক , পিরচালক, িবেকএমইএ
 ১২) জনাব �মাঃ রােজ��ামান রতন, সভাপিত, এস. এল. এফ

 
১৩) জনাব রিহমা আ�ার সাথী , সাধারন স�ািদকা, মিহলা �িমক 

লীগ
 

ড. �মা�া জালাল উি�ন

মহাপিরচালক
�ফান: ৫৫১০০৪৮৩

ইেমইল: centralfund.mole@gmail.com
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১৪) জনাব ��ল ইসলাম, সাধারন স�াদক, ইউনাইেটড �ফডােরশন 

অব গােম ��স ওয়াক�াস �
 

১৫) মহাসিচব, ই�াি�অল বাংলােদশ কাউি�ল , (আই.িব.িস.) 
(একজন উপ�� �িতিনিধ মেনানয়ন �ব �ক ��রেণর অ�েরাধসহ)

 
১৬) কাি� িডের�র, আই.এল.ও. ঢাকা (একজন উপ�� �িতিনিধ 

��রেণর অ�েরাধসহ)
 

১৭) �েজ� �ােনজার, িজ.আই.�জড. ঢাকা(একজন উপ�� �িতিনিধ 
��রেণর অ�েরাধসহ)

 
১৮) মহাপিরচালক, �ক�ীয় তহিবল

�ারক ন�র: ৪০.০৬.০০০০.০১০.৫২.০০১.২২.২৪/১(৫) তািরখ: 
 

৭ অ�হায়ণ ১৪২৯

২২ নেভ�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: (�জ��তার �মা�সাের নয়) 

 ১) ��সিচব (অিতির� দািয়�), সিচবালয় িনরাপ�া শাখা, জনিনরাপ�া িবভাগ (সভায় অংশ�হনকারীেদর সিচবালেয় �েবেশর

�েয়াজনীয় �ব�া �হেনর অ�েরাধসহ)

২) �িতম�ী মেহাদেয়র একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
 

৩) উপসিচব (অিতির� দািয়�), �সবা শাখা, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (সভাক� ��ত রাখার �েয়াজনীয় �ব�া �হেনর
অ�েরাধসহ)

 
৪) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব , সিচেবর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়

৫) সহকারী পিরচালক , আই� শাখা, �ক�ীয় তহিবল (ওেয়বসাইেট �না�শ �কােশর �েয়াজনীয় �ব�া �হেনর অ�েরাধসহ)
 

২২-১১-২০২২
�বােয়র আল মা�ন 

 
সহকারী পিরচালক (ভার�া�)


