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িবষয:় কলকারখ ানাস েহরকলকারখ ানাস েহর   িমকিমক  াট াইাট াই   সং াসং া ।।
: ি প ীয় পরামশ পিরষদ ( িসিস) এর ৬৪তম সভার কাযিববরণীর ১ নং িস া ।

উপ  িবষয় ও ে র ি েত অবিহত করা যাে  য, পিব  ঈদ উল িফতর পরবত  সমেয় পাষাকখােতর কিতপয় মািলকগণ
িমক াটাই করেছন। অ  অিধদ েরর আওতাধীন ২৩  উপমহাপিরদশেকর কাযালয় হেত ঈদ পরবত  সমেয় া  তে  জানা

যায় য, ঢাকা, গাজী র, নারায়ণগ  ও চ াম িশ  অ িষত এলাকার ৬৭  কারখানা থেক ১৭,৫৭৯ জন িমক াটাই করা
হেয়েছ। এর ফেল গত ১ ন ২০২০ গাজী েরর ট ী  তানাজ ফ াশ  ও ভায়ালােট  গােম েসর ২৪৫০ জন িমক ঢাক-
ময়মনিসংহ সড়ক অবেরাধ কের যা পরবত েত ানীয় শাসন, িশ  িলশ ও অ  অিধদ েরর কমকতােদর আেপাষরফার
িভি েত সামিয়কভােব ম অসে াষ িনরসন করা হয়। বতমােন িবিভ  িমক সংগঠন আেবদনসহ িন া রকারীর দ ের
সশরীের হািজর হেয় িমক াটাই বে র জার দাবী জানাে ন। উে  য, গত ২৫ এি ল ২০২০ তািরেখ অ ি ত ি প ীয়
পরামশ পিরষদ ( িসিস) এর ৬৪তম সভার কাযিববরণীর ১ নং িস া  অ যায়ী বতমান পিরি িতেত সািবক িদক িবেবচনায়

িমক াটাই এবং কারখানা ল-অফ না করার িবষেয় সংি  সকলেক অ েরাধ করা হয়।
এমতাব ায়, উ  িস া  মাতােবক িশ ঘন এলাকায় ম অসে াষ িনরসেনর লে  াটাই কায ম ব  রাখার েয়াজণীয় ব া

হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : ি প ীয় পরামশ পিরষদ ( িসিস) এর ৬৪তম সভার কাযিববরণী।
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িশবনাথ রায়
মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)
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ইেমইল: ig@dife.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.০০০.৯৯.০০১.১৭.৪৮/১(১১০) তািরখ: ২৪ জ  ১৪২৭
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অ িলিপ: সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
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১) সিচব, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব, িশ  ম ণালয়, মিতিঝল, ঢাকা।
৪) সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) িলশ মহাপিরদশক, িলশ হডেকায়াটাস।
৬) মহাপিরচালক, িডিজএফআই/ এনএসআই, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, িশ  িলশ, ঢাকা।
৮) মহাপিরচালক- ৩, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৯) জলা শাসক (সকল)।
১০) িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।।
১১) িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১২) মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৩)  সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
১৪) ধানম ীর সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
১৫) সভাপিত, এফিবিসিসআই, ঢাকা।
১৬) সভাপিত, িবেকএমইএ/ িব এমই, ঢাকা।
১৭) মহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
১৮) উপমহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।

৭-৬-২০২০
িশবনাথ রায় 

মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)
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