
  
১০ অক্টোবর, ২০১৯ 

কলকোরখোনো ও প্রতিষ্ঠোন পতরদর্ শন অতিদপ্তর (ডোইফ), শ্রম ও কম শসংস্থোন মন্ত্রণোলয় 

প্রপ্রস তরতলজ 

 

প্রপোর্োক কোরখোনোর সংস্কোর কোজ ত্বরোতিি করক্ি সরকোক্রর িোগোদো 

 

দ্রুিিম সমক্য়র মক্ে ত্রুটিপূণ শ তিতর প্রপোর্োক কোরখোনোগুক্লোর সংস্কোর কোর্ শক্রম সম্পন্ন করোর জন্য িোগোদো তদক্য়ক্ে শ্রম ও কম শসংস্থোন মন্ত্রণোলক্য়র 

আওিোিীন কলকোরখোনো ও প্রতিষ্ঠোন পতরদর্ শন অতিদপ্তর। গিকোল বুিবোর ও আজ বৃহস্পতিবোর অতিদপ্তক্রর প্রিোন কোর্ শোলক্য় ঢোকো, গোজীপুর, 

নোরোয়ণগঞ্জ, নরতসংদী, ময়মনতসংহ ও টোঙ্গোইল প্রজলোয় অবতস্থি জোিীয় উক্যোক্গর আওিোিীন ৩২৩ টি প্রপোর্োক কোরখোনোর মোতলকপক্ের সক্ঙ্গ 

অনুতষ্ঠি মিতবতনময় সভোয় দ্রুি সংস্কোর কোজ সম্পন্ন করক্ি তনক্দ শর্নো প্রদোন করো হক্য়ক্ে। 

 

দু’তদন অনুতষ্ঠি সভোয় শ্রম ও কম শসংস্থোন মন্ত্রণোলয়, কলকোরখোনো ও প্রতিষ্ঠোন পতরদর্ শন অতিদপ্তর এবং তবতজএমইএ-এর পে প্রেক্ক তবতভন্ন 

কোরখোনোক্ক সংস্কোর কোজ সম্পন্ন করোর জন্য কক্য়ক সপ্তোক্হর সময় প্রেঁক্ি প্রদয়ো হয়। তনি শোতরি সমক্য়র মক্ে সংস্কোর কোজ সম্পন্ন নো করক্ল 

কলকোরখোনো ও প্রতিষ্ঠোন পতরদর্ শন অতিদপ্তর ও তবতজএমই-এর পে প্রেক্ক কক্ োর ব্যবস্থো গ্রহণ করোর ব্যোপোক্র মোতলকপেক্ক সিকশ বোিশো প্রদোন 

করো হয়। 

 

বুিবোর অনুতষ্ঠি সভোয় প্রিোন অতিতের বক্তক্ব্য শ্রম ও কম শসংস্থোন মন্ত্রণোলক্য় সতিব জনোব প্রক এম আলী আজম বক্লন, “আমরো অিযন্ত 

আন্ততরকভোক্ব িোতি কোরখোনোগুক্লো সংস্কোর কোজ সম্পন্ন করুক। সরকোর কখক্নোই প্রকোন কোরখোনো বন্ধ করক্ি িোয়নো। র্ি প্রবতর্ কোরখোনো ব্যবসোয় 

টিক্ক েোকক্ি পোরক্ব িি প্রবতর্ প্রদক্র্র ও সরকোক্রর লোভ। তকন্তু কোরখোনোগুক্লো অবশ্যই পতরক্বর্বোন্ধব হক্ি হক্ব। কোরখোনোয় শ্রতমক্কর প্রসইফটি, 

স্বোস্থয তনতিি করক্ি হক্ব। এসব তবষক্য় র্ি প্রকোর সহক্র্োতগিো প্রদোন করো দরকোর আমরো প্রসটো তদক্ি প্রস্তুি। িক্ব কোরখোনোর প্রসইফটির প্রেক্ে 

আমরো প্রকোন প্রকোর তবচ্যযতি সহয করক্বো নো। তনি শোতরি সমক্য়র মক্ে কোরখোনোর ত্রুটিগুক্লো সংস্কোর নো করক্ল কোরখোনোয় সম্ভোব্য দুর্ শটনো এড়োক্ি 

কক্ োর হওয়ো েোড়ো আমোক্দর উপোয় েোকক্ব নো।” 

 

অনুষ্ঠোক্ন সভোপতির বক্তক্ব্য কলকোরখোনো ও প্রতিষ্ঠোন পতরদর্ শন অতিদপ্তক্রর মহোপতরদর্ শক জনোব তর্বনোে রোয় বক্লন, সংস্কোর কোর্ শক্রম বোস্তবোয়ন 

করোর জন্য ত্রুটিপূণ শ কোরখোনোর মোতলকপেক্ক বোরবোর তিঠি প্রদোন করো সক্েও কোরখোনো সংস্কোর কোজ সম্পন্ন করক্েন নো। এখন আপনোক্দর 

ব্যোপোক্র কক্ োর অবস্থোক্ন র্োওয়োর আক্গ আমরো মক্ন কক্রতে আপনোক্দর সোক্ে আক্লোিনোয় বসো দরকোর। জোনো দরকোর আমোক্দর পে প্রেক্ক 

প্রকোন দুব শলিো আক্ে তকনো, অেবো আপনোরো প্রকোন সমস্যোয় আক্েন তকনো, সমস্যো েোকক্ল তকভোক্ব সমোিোন করো র্োয়? তনি শোতরি সমক্য়র মক্ে 

সংস্কোর কোর্ শক্রম র্িভোগ তনতিি নো হক্ল কোরখোনোক্ক লোইক্সন্স প্রদোন করো সম্ভব হক্ব নো বক্ল তিতন জোনোন। 

 

অনুষ্ঠোক্ন তবতজএমইএ-এর সভোপতি ড. রুবোনো হক বক্লন, ত্রুটিপূণ শ কোরখোনোগুক্লোক্ক আমরো তিনটি কযোটোগতরক্ি ভোগ কক্রতে। আগোমী ১২, ১৫ ও 

১৯ অক্টোবর কোরখোনোগুক্লোর মোতলকপক্ের শুনোনী গ্রহণ করক্বো। শুনোনীর পর কলকোরখোনো ও প্রতিষ্ঠোন পতরদর্ শন অতিদপ্তক্র সুপোতরর্ প্রপ্ররণ করো 

হক্ব। পক্র সরকোর এ তবষয়ক প্রক্য়োজনীয় পদক্েপ গ্রহণ করক্বন। 

 

ডোইফ-তবতজএমইএ-এর সতিতলি তসদ্ধোন্ত অনুর্োয়ী, প্রর্সব কোরখোনোর ইউটিলোইক্জর্ন তডক্লোক্রর্ন (ইউতড) ২০ এর উপক্র (first track) 

প্রসসব কোরখোনোর সংস্কোর কোজ সম্পন্ন করোর জন্য ২ প্রেক্ক ৪ মোস এবং প্রর্সব কোরখোনোর ইউতড ২০ এ তনক্ি এবং ১০ এর উপক্র িোক্দরক্ক 

সংস্কোক্রর জন্য েয় মোস সময় বৃতদ্ধর প্রস্তোব রোখো হক্য়ক্ে। র্োক্দর বোতষ শক ইউতড ১০ এর তনক্ি িোক্দর প্রপ্রেোপট তবক্বিনো কক্র কোরখোনোতভতিক 

ব্যবস্থো প্রনয়ো হক্ব। প্রক্য়োজক্ন িোক্দর ইউতড বন্ধ কক্র প্রদয়ো হক্ব। অপরতদক্ক তবক্কএমইএ-ভুক্ত কোরখোনোগুক্লোর সোক্ে ডোইফ পুনরোয় আক্লোিনোর 

মোেক্ম সংস্কোর কোজ ত্বরোতিি করোর তসদ্ধোন্ত গৃহীি হয়। 

 

উক্েখ্য, ৯ অক্টোবর ঢোকো, নরতসংদী, ময়মনতসংহ ও টোঙ্গোইক্লর ১৪৭ টি কোরখোনোর মোতলকপক্ের সক্ঙ্গ এবং ১০ অক্টোবর গোজীপুর, 

নোরোয়ণগক্ঞ্জর ১৭৬টি কোরখোনোর মোতলকপক্ের সক্ঙ্গ মিতবতনময় করো হয়। 

 

মিতবতনময় সভোয় বোংলোক্দর্ প্রক্কৌর্ল তবশ্বতবযোলয় (বুক্য়ট)-এর পুরক্কৌর্ল তবভোক্গর অেোপক প্রমক্হদী আহক্মদ আনসোরী এবং ইন্ডোতিয়োল 

অযোন্ড প্রপ্রোডোকর্ন ইতঞ্জতনয়োতরং তবভোক্গর সভোপতি জনোব কোক্য়স জোমোন, কলকোরখোনো ও প্রতিষ্ঠোন পতরদর্ শন অতিদপ্তক্রর অতিতরক্ত 

মহোপতরদর্ শক জনোব প্রমোোঃ জয়নোল আক্বদীন, আরতসতস’র প্রকল্প পতরিোলক জনোব এ প্রক এম সোক্লহউতিন, যুগ্ম মহোপতরদর্ শক (ক্সইফটি) জনোব 

ফতরদ আহক্িদ, উপমহোপতরদর্ শক (ঢোকো) জনোব আহক্মদ প্রবলোল, সহকোরী মহোপতরদর্ শক (ক্সইফটি) জনোব আব্দুল মুতমন, তবতজএমইএ-এর 

পতরিোলক জনোব প্ররজওয়োন প্রসতলম, উপক্দষ্টো জনোব প্রমোোঃ তলয়োকি প্রহোক্সন ও অন্যোন্য পদস্থ কম শকিশোগণ উপতস্থি তেক্লন। 

 

আক্রো িক্ের জন্য: 

প্রমোোঃ প্রফোরকোন আহসোন, িে ও গণসংক্র্োগ কম শকিশো, প্রমোবোইল ০১৯১৮৬৩৩১৯৩, ই-প্রমইল: forkanahsan@gmail.com 

mailto:forkanahsan@gmail.com

