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ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.৯৯.০০৮.২০.২৪ তািরখ: 
০৭ মাচ ২০২২

২২ ফা ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

িলমার আপে েডড িফচারস হ মাঠ পযােয় বা বায়েনর জ  আগামী ৮ মাচ,২০২২ তািরেখ হােটল িস  িসেজনস, হাউজ নং -১৯, রাড-৯৬,
লশান-২এ সকাল ৯.৩০ টা থেক িবেকল ৬ টা পয  কলকারখানা িত ান পিরদশন অিধদ েরর ত াবধােন GIZ এর সহেযািগতায়ফ া ির

ফিসং মিডউল স েহর িশ ণ অ ি ত হেব। িবিভ  কারখানা থেক মেনানীত িন িলিখত কমকতা েক িশ েণ অংশ হণ করার অ েরাধ
জানান হ'লঃ
 িমক নং নাম ও পদবী       কম ল মাবাইল ও ইেমইল

১।

কাজী সানাউল আেরিফন
ােনজার কম ােয়

এম ক টওয় ার িলঃ, 
চকপাড়া, মাওনা, র, 
গাজী র

Cell: 01876296296, 
 compliance.mkfootwear@gmail
.com 

২ ।
খািলদ মাহ দ খান
সফ  অিফসার

এম ক টওয় ার িলঃ, 
চকপাড়া, মাওনা, র, 
গাজী র

Cell: 01625185900, Email: 
khalidmahmud442@gmail.com 

৩।

মা ন ইসলাম
িসিনয়র ােনজার, এইচ আর 
এ  কম ােয়

ই ার াশনাল ি িমংস 
এ  লেবলস বাংলােদশ 

াইেভট িলঃ, টাংরা, 
র, গাজী র

Email: mamun.islam@itl-
group.com.bd, Cell: 01713-
426056

৪ ।

মাঃ হািব ল বাশার
ােনজার, এইচ আর এ  

কম ােয়

ই ার াশনাল ি িমংস 
এ  লেবলস বাংলােদশ 

াইেভট িলঃ, টাংরা, 
র, গাজী র

Email: habibul.basher@itl-
group.com.bd, Cell: 
01708136664

৫।

তানভীর
ােনজার, এইচ আর এ  

কম ােয়

এনািজ াক ফ াশনস 
িলঃ, হাতাপাড়া, 
বাকরান, মিন র, 

গাজী র সদর, গাজী র

Cell: 01708122152, Email: 
billal@energypac-fashions.com 

৬।
দওয়ান মাঃ আির ামান

এিজএম, এইচ আর-এডিমন-
কম ােয়

সাবলাইম ীনেট  িলঃ, 
িগলারচালা, র, 
গাজী র

Cell: 01712208069
Email: 
barekhr@sgl.executivebd.com 

১



৭।
মাঃ আ  তােহর
ড  ােনজার, কম ােয়

সাবলাইম ীনেট  িলঃ, 
িগলারচালা, র, 
গাজী র

Cell: 01712208069
Email: 
barekhr@sgl.executivebd.com 

৮।
আ স সালাম জমা ার
এিজএম, কম ােয়

ােট  আউটওয় ার িলঃ, 
ধামরাই, ঢাকা

01716412845 Snowtex 
Outerwear Ltd. 
compliance.sol@snowtex.org 

৯।
ইমরান হােসন
িসিনয়র এি িকউ ভ, 
কম ােয়

ােট  আউটওয় ার িলঃ, 
ধামরাই, ঢাকা

01721008009 Snowtex 
Outerwear Ltd. 
compliance.sol@snowtex.org 

১০।
সাি য়া লতানা
িসিনয়র এি িকউ ভ, 
ওেয়লেফয়ার

ােট  আউটওয় ার িলঃ, 
ধামরাই, ঢাকা

01988473553 Snowtex 
Sportswear Ltd. 
compliance.ssl@snowtex.org 

১১।
ইয়ািসন আরাফাত
এি িকউ ভ, কম ােয়

ােট  আউটওয় ার িলঃ, 
ধামরাই, ঢাকা

01781404405 Snowtex 
Sportswear Ltd. 
compliance.ssl@snowtex.org 

১২।
সয়দ শাম র রায়হান

িজএম, এইচ আর-এডিমন-
কম ােয়

মগা ইয়ান ডািয়ং িমলস 
িলঃ, সারদাগ , 
কািশম র, গাজী র

rayhan@megayarn.com             
01730321031

১৩।
মাঃ সােহল রানা
ড  ােনজার, কম ােয়

মগা ইয়ান ডািয়ং িমলস 
িলঃ, সারদাগ , 
কািশম র, গাজী র

     sohel@megayarn.com            
 01755640505

১৪।
মাঃ সাই ল

কম ােয়  কমকতা
ডে া গােম স িলঃ, 

নয়ন র বাজার রাড, 
মাওনা, গাজী র

saiful@dekkoisho.com
 01841296333

১৫।
শািকল মাহ ব
কম ােয়  কমকতা

ডে া গােম স িলঃ, 
নয়ন র বাজার রাড, 
মাওনা, গাজী র

compliance.dgl@dekkoisho.com 
01841297551

১৬।
মাঃ বদ ল আলম মা ম

িসিনয়র ােনজার, এইচ আর
এি িকউ ভ ইন েমটস 
িলঃ, িগলারচালা, র, 
গাজী র

barekhr@sgl.executivebd.com
+880 13 1343 8873

১৭।
মাঃ ফয়সাল ইসলাম স জ
িনয়র এি িকউ ভ, 

কম ায়

এি িকউ ভ ইন েমটস 
িলঃ, িগলারচালা, র, 
গাজী র

barekhr@sgl.executivebd.com
+880 13 1343 8873

১৮।
মাঃ কামাল হায়দার 

িডিজএম, এইচ আর-এডিমন-
কম ােয়

এি িকউ ভ ীনেট  
িলঃ, িগলারচালা, র, 
গাজী র

barekhr@sgl.executivebd.com
+880 13 1343 8873

১৯। 
ল ণ ব

ােনজার, কম ােয়
এি িকউ ভ ীনেট  
িলঃ, িগলারচালা, র, 
গাজী র

barekhr@sgl.executivebd.com
+880 13 1343 8873

২০।
আ  সাইদ খান

ােনজার, কম ােয়
শীন শীন এপােরলস িলঃ, 
গারাত, নরিসংহ র, 

িজরােবা

compliance@shinshingroup.co
m
01777762375

২১।
হািব র রহমান

ােনজার, এডিমন
শীন শীন এপােরলস িলঃ, 
গারাত, নরিসংহ র, 

িজরােবা

habib@shinshingroup.com
01777762373

২২।
শিফ ল ইসলাম
এিজম, কম ােয়

শা া ই াি জ িলঃ, 
িডইিপেজড, গনকবাড়ী, 
ঢাকা

01772 86 70 57
Shofikul.Islam@dewhirst.com 

২৩।
তৗিহদ আকি
হড অফ ইি িনয়ার

শা া ই াি জ িলঃ, 
িডইিপেজড, গনকবাড়ী, 
ঢাকা

01772 86 70 57
Shofikul.Islam@dewhirst.com 

২



২৪।
ামল হালদার

এিজম, কা ানী 
সে টািরেয়ট

ভােগা এমএইচ িলঃ, 
গাজী রা, গাজী র সদর, 
গাজী র

No-01928751585
compliance@virgomh.com 

২৫।
মাঃ মা দ রানা
ােনজার, কম ােয়

ভােগা এমএইচ িলঃ, 
গাজী রা, গাজী র সদর, 
গাজী র

No-01928751585
compliance@virgomh.com 

২৬।
মাঃ শহী ল ইসলাম

িডিজএম, এইচ আর-এডিমন-
কম ােয়

উইি  ওেয়ট এ  াই 
েসস িলঃ, জয়েদব র, 

গাজী র

01772-901255 
admin.wash@windygroupbd.net
 

২৭।
জান খা ন

এিস া  ােনজার
উইি  ওেয়ট এ  াই 

েসস িলঃ, জয়েদব র, 
গাজী র

01719-472291 
compliance.wash@windygroupb
d.net 

২৮।

মাঃ নািজম উ ীন চৗ রী
ােনজার, এইচ আর-

কম ােয়

এ কম ফ াশনস িলঃ, 
িনেমরেটক, সাভার, ঢাকা Cell # 01711-979963

E-mail- 
manager.hr@excomfashionsltd.
com 

২৯ ।
সাই া খাজা
হড অফ প কম ােয়  এ  

াডা  সফ

জ এম ফ াি কস িলঃ, 
নয়াপাড়া, ভাওয়াল, 
িমজা র

Email-saifullah.k@newasiabd.
com
Cell- 01708145066

৩০। জিহর উ ীন (শাহীন)
িসিনয়র এি িকউ ভ

ই এম এস এপােরলস 
িলঃ, কাশীম র, গাজী র hr.shahin@multi-fabs.com 

৩১। মাঃ আির র রহমান
এি িকউ ভ, কম ােয়

ই এম এস এপােরলস 
িলঃ, কাশীম র, গাজী র

Ems.compliance@multi-
fabs.com 

০২। িশ েণ সহেযািগতার জ  অ  দ েরর িলমা সােপাট েমর সদ েক িনধািরত সমেয় উপি ত থাকার জ  িনেদশ দান করা হ 'ল।
 

িমক নং     কমকতােদর নাম ও পদিব কম ল মাবাইলওই- মইল

১। জনাব িসকদার মাহা দ তৗিহ ল হাসান,
 সহকািরমহাপিরদশক ( সফ ) ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭১১-৪৩৯৭১০

 tawhid.hasan777@gmail.com

২। জনাব আ ল িমন,
 সহকািরমহাপিরদশক ( সফ ) ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭১৫৫৪৬১৭৭

 bitu4655@gmail.com

৩। জনাব িত া ব য়া,
 ম পিরদশক ( া ) ধান কাযালয়, ঢাকা ০১৭৩৭-৩৩১৩৯৫

 pratishtha0501@gmail.com

৪। জনাব সাি র আেনায়ার,
 ম পিরদশক (সাধারণ)  ধান কাযালয়, ঢাকা

০১৬৭২-২২১৩২৩
 sabbiranwar@yahoo.com

৫।
ইফফাত আরা, 

ম পিরদশক ( া )
ধান কাযালয়, ঢাকা

০১৭৮৩৩২২৫০৭

 ০৩। িশ ণ সংি  সকেল িবিধ মাতােবক ভাতািদ া  হেবন।

৮-৩-২০২২

৩



( মাঃ নািসর উি ন আহেমদ)
মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)

ফান: ০২-৮৩৯১৩৪৮
ফ া : ০২-৮৩৯১৪২৫

ইেমইল: ig@dife.gov.bd

ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.৯৯.০০৮.২০.২৪/১ তািরখ: ২২ ফা ন ১৪২৮
০৭ মাচ ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩) ম পিরদশক ( া ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৪) ম পিরদশক ( া ), আইন উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৫) ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৬) সহকারী মহাপিরদশক ( সফ ), সফ  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৭) কাজী সানাউল আেরিফন ােনজার কম ােয় , এম ক টওয় ার িলঃ, চকপাড়া, মাওনা, র, গাজী র
৮) খািলদ মাহ দ খান সফ  অিফসার, এম ক টওয় ার িলঃ, চকপাড়া, মাওনা, র, গাজী র
৯) মা ন ইসলাম িসিনয়র ােনজার, এইচ আর এ  কম ােয় , ই ার াশনাল ি িমংস এ  লেবলস বাংলােদশ

াইেভট িলঃ, টাংরা, র, গাজী র
১০) মাঃ হািব ল বাশার ােনজার, এইচ আর এ  কম ােয় , ই ার াশনাল ি িমংস এ  লেবলস বাংলােদশ

াইেভট িলঃ, টাংরা, র, গাজী র
১১) তানভীর ােনজার, এইচ আর এ  কম ােয় , এনািজ াক ফ াশনস িলঃ, হাতাপাড়া, বাকরান, মিন র, গাজী র
সদর, গাজী র
১২) দওয়ান মাঃ আির ামান এিজএম, এইচ আর-এডিমন-কম ােয় , সাবলাইম ীনেট  িলঃ, িগলারচালা, র,
গাজী র
১৩) মাঃ আ  তােহর ড  ােনজার, কম ােয় , সাবলাইম ীনেট  িলঃ, িগলারচালা, র, গাজী র
১৪) আ স সালাম জমা ার এিজএম, কম ােয় , ােট  আউটওয় ার িলঃ, ধামরাই, ঢাকা
১৫) ইমরান হােসন িসিনয়র এি িকউ ভ, কম ােয় , ােট  আউটওয় ার িলঃ, ধামরাই, ঢাকা
১৬) সয়দ শাম র রায়হান িজএম, এইচ আর-এডিমন-কম ােয় , মগা ইয়ান ডািয়ং িমলস িলঃ, সারদাগ , কািশম র,
গাজী র
১৭) মাঃ সােহল রানা ড  ােনজার, কম ােয় , মগা ইয়ান ডািয়ং িমলস িলঃ, সারদাগ , কািশম র, গাজী র
১৮) মাঃ সাই ল কম ােয়  কমকতা, ডে া গােম স িলঃ, নয়ন র বাজার রাড, মাওনা, গাজী র
১৯) শািকল মাহ ব কম ােয়  কমকতা, ডে া গােম স িলঃ, নয়ন র বাজার রাড, মাওনা, গাজী র
২০) মাঃ বদ ল আলম মা ম িসিনয়র ােনজার, এইচ আর, এি িকউ ভ ইন েমটস িলঃ, িগলারচালা, র, গাজী র
২১) মাঃ ফয়সাল ইসলাম স জ িনয়র এি িকউ ভ, কম ায় , এি িকউ ভ ইন েমটস িলঃ, িগলারচালা, র,
গাজী র
২২) মাঃ কামাল হায়দার িডিজএম, এইচ আর-এডিমন-কম ােয় , এি িকউ ভ ীনেট  িলঃ, িগলারচালা, র,
গাজী র
২৩) ল ণ ব  ােনজার, কম ােয় , এি িকউ ভ ীনেট  িলঃ, িগলারচালা, র, গাজী র
২৪) আ  সাইদ খান ােনজার, কম ােয় , শীন শীন এপােরলস িলঃ, গারাত, নরিসংহ র, িজরােবা
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২৫) হািব র রহমান ােনজার, এডিমন, শীন শীন এপােরলস িলঃ, গারাত, নরিসংহ র, িজরােবা
২৬) শিফ ল ইসলাম এিজম, কম ােয় , শা া ই াি জ িলঃ, িডইিপেজড, গনকবাড়ী, ঢাকা
২৭) তৗিহদ আকি  হড অফ ইি িনয়ার, শা া ই াি জ িলঃ, িডইিপেজড, গনকবাড়ী, ঢাকা
২৮) ামল হালদার এিজম, কা ানী সে টািরেয়ট, ভােগা এমএইচ িলঃ, গাজী রা, গাজী র সদর, গাজী র
২৯) মাঃ মা দ রানা ােনজার, কম ােয় , ভােগা এমএইচ িলঃ, গাজী রা, গাজী র সদর, গাজী র
৩০) জান খা ন এিস া  ােনজার, উইি  ওেয়ট এ  াই েসস িলঃ, জয়েদব র, গাজী র
৩১) মাঃ নািজম উ ীন চৗ রী ােনজার, এইচ আর-কম ােয় , এ কম ফ াশনস িলঃ, িনেমরেটক, সাভার, ঢাকা
৩২) সাই া খাজা হড অফ প কম ােয়  এ  াডা  সফ , জ এম ফ াি কস িলঃ, নয়াপাড়া, ভাওয়াল, িমজা র
৩৩) সাই া খাজা হড অফ প কম ােয়  এ  াডা  সফ , ই এম এস এপােরলস িলঃ, কাশীম র, গাজী র
৩৪) মাঃ আির র রহমান এি িকউ ভ, কম ােয় , ই এম এস এপােরলস িলঃ, কাশীম র, গাজী র

৮-৩-২০২২
মাঃ নািসর উি ন আহেমদ

মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)
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