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২৪ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় আগামীআগামী  ২৩২৩--২৭২৭  নন ,  ,  ২০১৯ি ঃ২০১৯ি ঃ  সমেয়সমেয়  অ ে য়অ ে য় “Bangladesh Labor Act 2006 & “Bangladesh Labor Act 2006 &
Labor Rules 2015” Labor Rules 2015” শীষকশীষক  িশ েণিশ েণ   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন।।

উি িখত িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম -এর ঢাকা ক া ােস আগামী ২৩-২৭ ন,
২০১৯ ি ঃ-এ “Banglades h Labor Act 2006 & Labor Rules  2015”“Banglades h Labor Act 2006 & Labor Rules  2015”   শীষক িশ ণ
কাস  আেয়াজন  করা হেব।

  কাস েত িন িলিখত িবষয় েলা অ  থাকেবঃ
বাংলােদশ ম আইন: েয়াগ (Bangladesh Labor Act: Application) 

িমকেদর সং া এবং ণীিবভাগ (Definition and Classification of Workers )
িনেয়াগ ও চা রীর শতাবলী (Conditions of Employment and Service)
অসদাচরণ, শাি  এবং শাি লক কাযধারা (Misconduct, Punishment and Disciplinary
Proceedings) 

া , িনরাপ া এবং ক াণ (Health, Safety and Welfare)
ক াণ অিফসােরর কাজ এবং যা তা (Functions and Eligibility of Welfare Officer)
িনরাপ া কিম  গঠন (Constitution of Safety Committee )
কােজর ঘ া এবং অিতির  কমঘ া িহসাব (Working Hour  and Over Time Calculation)

িত ক ান িবধার পিরমাণ ( Amount of Maternity Benefit)
ম ির দান এবং কতন (Wages: Payment and Deductions)

ড ইউিনযন় এবং যৗথ দরকষাকিষর িতিনিধ (িসিবএ)।  (Trade Union and Collective
Bargaining Agent (CBA)
অংশ হনকারী কিম  গঠন এবং কিম র অংশ হণ লক কাজ (Formation and Functions of
Participation Committee)

কাস  মানব স দ ব াপক, লবার ও কম ােয়  অিফসার, ক াণ কমকতাসহ সংি  কােজ িনেয়ািজত কমকতােদর জ
িবেশষ উপেযাগী।
কাস র িফ া  এবং ভ াট িতত জন িত ৭০০০/= (সাত হাজার) টাকা যা মহাপিরচালক, িবআইএম বরাবর নগদ অথবা
াংক া ট অথবা প-অডার অথবা সড চক-এর মা েম রন করা যেত পাের। উে , কাসিফর সােথ হাে ল এবং
িশ ণাথ েদর ভাতা অ  নয়। কােসর িব ািরত ত সহ িশউর সং  করা হেলা।  

িব ািরত তে র জ  েয়াজেন জনাব হা দ মই ল ইসলাম, কাস সম য়কারী ও উ তন ব াপনা উপেদ া, এর সােথ
ইেমইল
– mainul0786@yahoo.co.in মাবাইল ফানঃ৮৮-০২-৯১০৩১৭১-০৩/১০৭-১২৬ মাবাইল ৮৮০১৭২০৪৬২২০২,,   
ন ের যাগােযাগ করা যেত পাের।
এমতাব ায় আগামী ২৩ - ২৭ ন, ২০১৯ি ঃ সমেয় অ ে য় “Bangladesh Labor Act 2006 & Labor
Rules 2015” কাস েত অংশ হেণর জ  আপনার িত ান হেত আগামী ১৯ ন, ২০১৯ এর মে  িশ নাথ
মেনানয়েনর জ  অ েরাধ করা যাে ।
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৭-৫-২০ ১৯

র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী 
পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া

তাহিমনা আখতার
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৬.০৭.০০০০.০০৫.৩১.০০৪.১৯.১৯/১ তািরখ: ২৪ বশাখ ১৪২৬
০৭ ম ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উ তন ব াপনা উপেদ া, কি উটার সািভেসস িডিভশন, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম

৭-৫-২০ ১৯

মাহা দ মই ল ইসলাম 
উ তন ব াপনা উপেদ া
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