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বাণী

বগম ম জান িফয়ান, এমিপ
িতম ী

ম ও কমসং ান ম ণালয়
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার েযা  ন ে  ২০২১ সােলর মে  বাংলােদশেক ম -আেয়র দশ এবং ২০৪১-এর মে  এক  উ ত 
ও স  দেশ উ ীত করার লে  ম ও কমসং ান ম ণালয় িবিভ  ণ কায ম স াদন করেছ। এসব িবষয় স েক জনগণেক 
অবিহত করার িবষেয় আমােদর সরকােরর িত িত রেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় এ ম ণালয় ক ক ২০১৮-১৯ অথবছের স ািদত 
কায েমর ওপর বািষক িতেবদন কািশত হে । জেন আিম আনি ত।

ম আইনসহ অ া  আইন বা বায়ন এবং পিরবিতত পিরি িতর সে  সাম  রেখ তা  েগাপেযাগীকরণ,  জাতীয়   মনীিত ণয়ন 
ও বা বায়ন, দ  জনশি  ও কমসং ান ি , নতম ম ির িনধারণ/ নঃিনধারণ, িশ ম িনরসন, িনরাপদ কমপিরেবশ ি , ম ও 
কমসং ান ম ণালেয়র ধান কাজ। উ  কায ম বা বায়েনর মা েম উৎপাদনশীলতা ি সহ িশ মান বজায় রাখেত ম ও 
কমসং ান ম ণালয় িনর র য়াস চািলেয় যাে । 

িমকেদর া  অিধকার ও সািবক ক াণ িনি তকরেণ অেনক আইন একী ত কের ‘বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬’ ণয়ন করা হয়। 
বা ব খী ও িমক বা ব করার জ  বাংলােদশ ম আইন যথা েম ২০১৩ সােল ৮৭  ধারা-উপধারা এবং ২০১৮ সােল ৮৫  ধারা-
উপধারায় পিরবতন,পিরবধন, সংেযাজন ও িবেয়াজন করা হেয়েছ। ম আইেনর আেলােক ‘বাংলােদশ মিবিধমালা, ২০১৫’ ণীত 
হেয়েছ। সংেশািধত আইেনর সােথ স িত রেখ মিবিধ পিরবতেনর জ সংি  কিম  িনরলসভােব কাজ করেছ। 

িশে  উৎপাদনশীলতা ি র ােথ িমক-মািলক-সরকােরর মে  স ক বজায় থাকা একা  অপিরহায। গােম স স ের সািবক 
পিরি িত সে াষজনক রাখার জ  িনয়িমত পিরদশন ও িনিবড় মিনটিরং ব া বতন করা হেয়েছ। একড, অ ালােয়  ও জাতীয় 
উে ােগর আওতায় মাট ৩৭৮০  র ািন খী তির পাশাক কারখানার অি , ব িতক ও ভবেনর িনরাপ ামান াথিমকভােব যাচাই 
শেষ রিমিডেয়শন কায ম চলমান রেয়েছ। ইেতামে একড ও অ ালােয়  তােদর কারখানার ৯০ শতাংশ রিমিডেয়শন স  

কেরেছ। অ ালােয়  গত ৩১ িডেস র ২০১৮ মােস বাংলােদশ ান কেরেছ। তেব একড তােদর রিমিডেয়শন কাজ করেছ। জাতীয় 
উে ােগর আওতা  কারখানা েলার রিমিডেয়শন কােজর ৩৮ শতাংশ শষ হেয়েছ। মা  দড় বছের এ অ গিত িনসে েহ শংসনীয়।

২০১৮-১৯ অথবছের ৫  বসরকাির িশ  স র যথা: তির পাশাক, াস এ  িসিলেকট, বকাির িব ট এ  কনেফকশনাির, 
অেটােমাবাইল ওয়াকশপ এবং এ িমিনয়াম এ  এনােমল স ের কমরত িমক-কমচারীেদর জ  িন তম ম ির নিনধারণ বক 
গেজট কাশ করা হয়। ২০১৮-১৯ অথবছের বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন থেক ৩৮৩৩ জন িমক ও তােদর পিরবারেক 

১৫.১৬ কা  টাকা দান করা হেয়েছ এবং ক ীয় তহিবল থেক ১৩৬১ জন িমক ও িমেকর পিরবারেক ২০ কা  ৮৯ ল  ৬০ 
হাজার টাকা এবং ব  গােম স িমেকর বেকয়া ম ির পিরেশাধ বাবদ ৬২ ল  টাকা দান করা হেয়েছ। ২০২১ সােলর মে  িঁক ণ 
স রস হ ও ২০২৫ সােলর মে  সকল ধরেনর িশ ম িনরসেন সরকার কাজ করেছ। এ লে  সরকাির অথায়েন ২৮৪ কা  টাকার 

এক ক  বা বায়ন করা হে । 

ম ও কমসং ান ম ণালেয়র অধীন দ রস েহর সকল কমকতা কমচারীেক দািয়  ও কত  স েক সেচতন এবং কমে ে  আরও 
উে াগী হেত এ িতেবদন সহায়ক িমকা পালন করেব বেল আিম ঢ়ভােব িব াস কির। সেবাপির দেশর জনসাধারণ এ ম ণালেয়র 
কায ম স েক এ িতেবদেনর মা েম অবিহত হেত পারেবন ।

আিম এ িতেবদন কােশর সােথ সংি  সকলেক ধ বাদ জানাি ।

(‡eMg gbœyRvb mywdqvb, Ggwc)
cÖwZgš¿x
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দেশর চিলত আইন ও েমর আ জািতক মানদ  স ত রেখ িমক, মািলক ও সরকার পে র স ক িনি তকরণ এবং 
আ জািতক পিরম েল সংি  দশ ও সং াস হেক আ ায় রেখ উৎপাদেনর অ যা া এবং িশ  ও বসা-বািণেজ  শাি ণ পিরেবশ 
সংর েণর ে  ম ও কমসং ান ম ণালেয়র িমকা অত  ণ। টকসই উ য়ন ল মা ার িবিভ  ল  যমন র ািন বাহ 
অ াহত রাখেত তির পাশাক খােত ষম পিরেবশ বজায় রাখা, কমে ে  শাভন কমপিরেবশ িনি তকরণ, সমকােজ সমম ির িনধারণ,
িশ ম িনরসন, িমকগণ ও তােদর পিরবােরর ক ােণ অথ য় ইত ািদ ে  এ ম ণালয় ন  দান কের আসেছ। 

িবগত সমেয়র ায় ২০১৮-১৯ অথবছের ম ও কমসং ান ম ণালয় ক ক স ািদত কায েমর িববরণ সংবিলত বািষক িতেবদন 
কাশ করা হে । এ িতেবদেন ম ণালেয়র এক বছেরর সািবক কমকাে র িব ািরত িববরণ রেয়েছ। এছাড়া ম ণালয় ও এর আওতাধীন 

দ রস েহর কমপিরিধ, সাংগঠিনক ও শাসিনক কাঠােমা, ািত ািনক অজনসহ িবিবধ িবষেয়র য়ংস ণ িববরণ এ িতেবদেন েল 
ধরা হেয়েছ। এর মা েম একিদেক যমন ম ণালেয়র কােজর তা ও জবাবিদিহতা িনি ত হেব, অপরিদেক ম ণালেয়র কমকতা ও 
কমচািরগণসহ সংি  সকেল ম ণালেয়র স ািদত কায ম ও ভিব ৎ কমপিরক না স েক ধারণা পােব বেল আিম িব াস কির। 

সংি  অথবছের এ ম ণালয় এবং অধীন  দ রস হ বশ িক  ণ মাইলফলক অজন কেরেছ। ২০১৮ সােল ম আইেন ৮৫  
সংেশাধেনর মা েম েগাপেযাগী করা হেয়েছ। ম ইউিনয়ন রিজে শন সহিজকরণ, ম ইউিনয়ন রিজে শন ও অ া  ম আচরণ 
িন করেণ ২  া াড অপাের ং িসিডউরস (এসওিপ) আইেন সংেযাজন করা হেয়েছ। িনরাপদ কমপিরেবশ িবিনমােণ ম আইন 

িমকা রাখেব। ম িবিধমালা সংেশাধেনর কাজ চলেছ। িমক ক াণ ফাউে শন আইন ও এতদসং া  িবিধমালা, িশ ম িনরসন নীিত,
জাতীয় মনীিত, জাতীয় পশাগত া  ও সইফ  নীিতমালা এবং হকম েদর জ  র া ও ক াণ নীিতমালা বা বায়েন এ ম ণালয় 
ও অধীন  দ রস হ নানা পদে প হণ কেরেছ। 

তির পাশাক স রসহ আেরা ৪ ( াস এ  িসিলেকট, বকাির িব ট এ  কনেফকশনাির, অেটােমাবাইল ওয়াকশপ এবং এ িমিনয়াম 
এ  এনােমল) স ের কমরত িমক-কমচারীেদর জ  িন তম ম ির নিনধারণ বক গেজট কাশ করা হেয়েছ। ন ন ম ির ল 
ঘাষণা করা হেয়েছ এবং তা বা বায়েন সমেয়াপেযাগী ব া হণ করা হেয়েছ। দেশর র ািন আেয়র ি  অ াহত রাখা ও কমসং ান 
ি েত এ ম ণালয় নানািবধ কায ম হণ ও বা বায়ন কের যাে । একড, অ ালােয়  ও জাতীয় উে ােগর আওতায় ৩৭৮০  তির 
পাশাক কারখানার অি , ব িতক ও ভবেনর াথিমক িনরাপ ামান যাচাই করা হেয়েছ। একড, অ ালােয়  কারখানাস েহ যথা েম 

৯০ শতাংশ কােজর রিমিডেয়শন শষ হেয়েছ। অপরিদেক, মা  দড় বছের জাতীয় উে ােগর আওতায় ইেতামে  ৩৮ শতাংশ 
রিমিডেয়শন স  হেয়েছ। যথাযথ ব া হেণর ফেল ২০১৩ পরবত  সমেয় তির পাশাক স ের তমন কােনা উে খেযা  ঘটনার 

অবতারণা হয়িন। ম ণালেয়র আওতাধীন সকল অিধদ র ও সংি  কাযালয়স েহর স মতা ি  করা হেয়েছ। ২০২৫ সােলর মে  সকল 
ধরেনর িশ ম িনরসেন এ ম ণালয় সংি  সকেলর সহেযােগ কাজ করেছ। ম বা ব বতমান সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা 
ক ক িত ত কমে ে  ঘটনাজিনত আঘাত া  িমকেদর জ  ই ু ের  ব া চা করেণর লে  এ ম ণালয় ইেতামে  উে াগ 
হণ কেরেছ। 

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান-এর ে র সানার বাংলা গেড় লেত ম ও কমসং ান ম ণালেয়র িনরলস েচ া আগামী 
িদন েলােতও অিধক গিতশীলতার সে  অ াহত থাকেব মেম আিম ঢ় আশাবাদী।

( ক এম আলী আজম)



সািকউন নাহার বগম এন িড িস

অিতির  সিচব
ম ও কমসং ান ম ণালয়

বাণী

তা, জবাবিদিহতা এবং শাসন িত ার অংশ িহেসেব ম ণালয় ও িবভাগসহ সকল সরকাির িত ান বািষক 
িতেবদন কাশ কের যােত িবগত এক বছেরর উে খেযা  কায ম এবং অজনস হ উে খ থােক। ম ও কমসং ান 

ম ণালয় ক ক ২০১৮-২০১৯ অথবছের স ািদত কায েমর সংকিলত বািষক িতেবদেন এ ম ণালয় এবং এর 
আওতাধীন দ র/সং ার কায ম ও উে খেযা  অজনস েহর িববরণ েল ধরা হেয়েছ। এই সংকলেনর ত  উপাে র 

তা, যথাথতা এবং ব িন তার উপর সেবা   দান করা হেয়েছ।

২০১৮-২০১৯ অথবছের ম আইন, ২০০৬ ন:সংেশাধন কের িমকেদর ক ােণর িবষয়  অিধক িনি ত করা 
হেয়েছ। গােম স িশ  স র, াস এ  িসিলেকট, বকারী, িব ট এ  কনেফকশনারী, অেটােমাবাইল ওয়াকশপ এবং 
এ া িমিনয়াম এ  এনােমল ই াি  স ের নতম ম ির িনধারণ করা হেয়েছ। তির পাশাক িশ  খােত নতম 
ম রী ৫,৩০০/-(প চ হাজার িতনশত) টাকা থেক ি  কের ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা নিনধারণ করা হেয়েছ। 

িমকেদর অিধকার ও ায়িবচার জারদার করার জ  েবর ০৭(সাত)  ম আদালেতর ধারাবিহকতায় আরও ০৩
(িতন)  ম আদালত এই অথবছের িত া করা হেয়েছ। দেশর বিধত জনসং ার কমসং ােনর লে
“National Job Strategy” এর খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ। এছাড়াও কমসং ান অিধদ র ি র উে াগ 
হণ করা হেয়েছ। িশ ম িনরসন, িনরাপদ ও শাভন কমপিরেবশ ি র লে  চলমান ক  স েহর বা বায়ন 

কায েম গিতশীলতা আনয়ন করা হেয়েছ। রাজশাহীেত “ জাতীয় পশাগত া  ও িনরাপ া িবষয়ক গেবষণা এবং 
িশ ণ ইনি উট াপন” শীষক ক  হণ করা হেয়েছ। এ বািষক িতেবদন  ােয়ািগক ও েয়াজনীয়তার 

আেলােক ণ িমকা পালন করেব বেল আিম আশা কির।

এ িতেবদন কাশনায় যারা ত  ও পেরা ভােব স ৃ  িছেলন ত েদর সকলেক আ িরক ধ বাদ ও 
ত তা জানাি ।

(সািকউন নাহার বগম) এন িড িস



এ ক এম রিফ ল ইসলাম
 সিচব

ম ও কমসং ান ম ণালয়
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার

২০৪১ সাল নাগাদ  উ তেদেশর ল মা া অজনেক সামেনেরেখ ম ও কমসং ান ম ণালয় কৗশলপ  ণয়ন কেরেছ। িশ  ে  িডেস  
কমপিরেবশ িনি তকরণ, উৎপাদনশীলতা ি  ও  কমপিরেবশ িনি করণ, িঁক ণ িশ ম িনরসন, নারীর মতায়ন অ তম।

উৎপাদেনর সংেগ স ৃ  মািলক, িমক, স ক বজায় রেখ িমেকর নতম ম রী িনি তকরেণ িনিবড়ভােব কাজ কের যাে । 
িবে র উ য়ন অ সারতার সােথ তাল িমলােত মঘন অথনীিত িঁজঘন অথনীিতর িদেক তগিতেত ধািবত হে । এ চ ােল  মাকােবলার 
জ  িমকেদর দ তা ি র সােথ সােথ িবক  কমসং ান ি র লে  কমসং ান নীিতমালা ণয়েনর কাজ হােত নয়া হেয়েছ।

মবধমান িজিডিপ ােথর অ তম িনয়ামক হে  মানবস দ উ য়ন ও স দ আহরণ। মানবস দ উ য়েনর জ  ম ম ণালেয়র 
অবদান অন ীকায। দেশর অদ  ম শি েক স ম ম শি েত পা েরর জ  নীিতমালা ণয়নসহ পিলিস ােটিজ ও েগাপেযািগ 
কমপিরক না ণয়েন ম ও কমসং ান ম ণালয় কাজ কের যাে ।

সাসেটইেনবল উ য়ন ল মা ায় িঁক ণ িশ ম িনরসেন বাংলােদশ অ ীকারাব । ২০২৫ সােল িশ ম বে র পিরক না িহসােব 
ইেতামে  িতন পযােয় ৯০,০০০ (ন ই হাজার) িশ  িমকেক ননফরমাল এ েকশন ও দ তা উ য়ন িশ েণর মা েম িশি ত করা 
হেয়েছ। ২০২১ সােলর মে  অিতির ১,০০,০০০ (এক ল ) জনেক িঁক ণ িশ   করার ি য়া চলমান রেয়েছ।

এছাড়াও অ ি ক ও িতবি েদর কােজর  িনধারেণর জ  এক  ন না জিরপ পিরচালনা করা হয়। উ জিরেপ িতবি েদর 
কােজর  ও কােয িনেয়ােগর পািরশমালা এ ম ণালেয়র হােত রেয়েছ। এ জিরেপর ফলাফল ভিব ৎ পিরক না হেণ সহায়ক হেব। 

অবাধ ত  বাহ টকসই উ য়েনর জ  অপিরহায। ম ও কমসং ান ম ণালেয়র ণীত বািষক িতেবদন উ ত বাংলােদশ গঠেন 
অবদান রাখেব বেল আিম িব াস কির।

(এ ক এম রিফ ল ইসলাম)
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f~wgKv 
 

শ্রভ উৎাদবনয একটি আর্দ ও মভৌর্রক উাদান। দক্ষ শ্রভর্ি মম মকান মদবয একটি ভল্যফান ম্পদ। ক্রভফধ িভান 

জনংখ্যায দক্ষতা ফার্িবয় মদবয ম্পদ বৃর্ি কযা মায়। ফাংরাবদবয ংর্ফধাবনয ১৪ ধাযায় ফরা বয়বছ ‘ যাবেয 

অন্যতভ মভৌর্রক দার্য়ত্ব ইবফ মভনত  ভাুষলবক-কৃলক ও শ্রর্ভকবক- এফং জনগবণয অনগ্রয অংভবক কর প্রকায 

মালণ ইবত ভৄর্ি দান কযা ।’  ভানন য় প্রধানভন্ত্র  মখ ার্নায সুবমাগ্য মনতৃবত্ব রূকল্প ২০২১ এ ফর্ণ িত শ্রভ ও 

শ্রর্ভবকয অর্ধকায ম্পর্কিত র্ফর্বন্ন র্নবদ িনা ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ ২০৪১ াবরয ভবধ্য ফাংরাবদবক উন্নত মদব র্যণত 

কযবছ রবক্ষে শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় র্নযর কাজ কবয মাবে। 

 

আই এর ও এয দস্য যাে র্ববফ ফাংরাবদ আইএরও নদ, আন্তজিার্তক শ্রভ ভানভ এফং মঘালণাভবয প্রর্ত 

ম্মান মদখাবত অঙ্গ কাযফি। এ অঙ্গ কায এফং শ্রভ ম্পর্কিত মদবয প্রচর্রত আইবনয আওতায় মদবয শ্রভ খাবত সু ঠ্ 

শ্রভ ব্যফস্থানা র্নর্িতকযণ, র্ল্প ও কাযখানাভবয উৎাদন বৃর্ি অব্যাত যাখায জন্য মৌার্দ্িপূণ ি র্যবফ সৃর্ি, 

র্ফর্বন্ন র্ল্প এরাকায় শ্রভ কল্যাণভরক কাম িক্রবভয ব্যফস্থা গ্রণ, শ্রভ ংর্িি আইনভবয ফাস্তফায়ন, শ্রভ আদারবতয 

ভাধ্যবভ শ্রভ খাবত সুর্ফচায র্নর্িতকযণ, ন্যেনতভ ভজুয  র্নধ িাযণ ও ফাস্তফায়ন ইতোর্দ শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 

মভৌর্রক কাজভবয ভবধ্য অন্যতভ । তাছািা মেকই উন্নয়বনয র্ফর্বন্ন রক্ষে মমভন- র্শুশ্রভ র্নযন, মাবন কভ ির্যবফ 

র্নর্িতকযণ, কভ িবক্ষবে ভভজুয  র্নধ িাযণ ইতোর্দ অজিবন এ ভন্ত্রণারয় মনতৃত্ব প্রদান কযবছ। ক্রভফধ িভান জনর্িয 

কভ িংস্থাবনয রবক্ষে ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় মথবক  “National Job Strategy” 

এয খিা প্রণয়ণ কযা বয়বছ। এয াবথ কভ িংস্থান অর্ধদপ্তয সৃর্িয কাম িক্রভ প্রর্ক্রয়াধ ন। শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় 

কতৃিক কভ িংস্থান ম্পর্কিত ন র্তভারা প্রণয়ন এফং কভ িংস্থান  অর্ধদপ্তয সৃর্ি কযা ম্পূণ ি বর মদবয ক্রভর্ফকাভান 

শ্রভর্িবক দক্ষ জনর্িবত উৎাদবনয  ভাধ্যবভ অগ্রযভান অথ িন র্তবত গর্ত ঞ্চায কযা ম্ভফ বফ। 

 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয ম্পার্দত কাম িক্রবভয র্ফফযণ এ প্রর্তবফদবন ংকর্রত কযা 

বয়বছ। এছািা ভন্ত্রণারয় ও এয আওতাধ ন দপ্তয/ংস্থাভবয কভ ির্যর্ধ, ংগঠর্নক ও প্রার্নক কাঠাবভা, প্রার্ত্ার্নক 

আইন র্ফর্ফধ র্ফলবয় স্বয়ংম্পূণ ি র্ফফযণ এ প্রর্তবফদবন প্রকা কযা বয়বছ। এ ফার্ল িক প্রর্তবফদন শ্রভ-ংর্িি 

কাম িক্রবভয বঙ্গ ফর্ণ িত ব্যর্ি/প্রর্ত্াবনয তথ্য উাত্ত যফযা এফং ভন্ত্রণারবয়য কাম িক্রবভ অর্ধকতয গর্ত রতা ও 

স্বেতা আনয়ন কযবফ। 
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iƒcKí (Vission) 

‡kvfb (Decent) Kg©cwi‡ek Ges kÖwgK‡`i DbœZ Rxebgvb 

 

Awfjÿ¨ (Mission) 

wkí cÖwZôv‡b wbivc` Kg© cwi‡ek m„Rb, kvwšÍc~Y© wkí m¤úK© eRvq ivLv, wkïkÖg wbimb Ges `ÿ kÖgkw³ m„wói 

gva¨‡g Drcv`bkxjZv e„w× 

 

 †K․kjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives) 

 

gš¿Yvjq/wefv‡Mi †K․kjMZ D‡Ïk¨mg~n 

            K. KviLvbv I cÖwZôv‡b Kg©cwi‡ek Dbœqb Ges kÖwgK‡`i Kj¨vY †Rvi`viKiY; 

    L. kÖg m¤úwK©Z Kgcøv‡qÝ wbwðZ Kiv; Ges 

    M. `¶ kÖgkw³ m„wói gva¨‡g Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM e…w× 

 

Avewk¨K †K․kjMZ D‡Ïk¨mg~n 

            K. D™¢veb I Awf‡hvM cÖwZKv‡ii gva¨‡g †mevi gvb Dbœqb; 

    L. `¶Zvi m‡½ evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ ev¯Íevqb; 

    M. Avw_©K e¨e ’̄vcbvi Dbœqb; 

    N. cÖkvmwbK ms¯‥vi I ‣bwZKZvi Dbœqb; Ges 

    O. Z_¨ AwaKvi I ¯ĉÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk I ev Í̄evqb| 

 

Kvh©vewj (Functions) 
1. kÖwgK‡`i wkÿv, Kj¨vY mvab I mvgvwRK wbivcËv weavb; 

2. kÖg cÖkvmb, cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g cÖwkwÿZ Rbkw³ •Zwi I Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó;  

3. ‡UªW BDwbqb wbeÜb, wkí I kÖg we‡iva wb®úwË, b~¨bZg gRywi wba©viY I ev¯Íevqb Ges wkí 

    KviLvbv wbeÜb Kvh©µg;  

4. kÖg AvBb I wewa cÖYqb, cÖ‡qvM Ges wkïkÖg wbimb;  

5. kÖg I Rbkw³ e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î AvBGjImn Ab¨vb¨ AvšÍR©vwZK ms ’̄vmg~‡ni mv‡_ KvR  

    Kiv I Pzw³ m¤úv`b; 

6. †`‡k miKvwi I †emiKvwi ch©v‡q gvbe m¤ú‡`i `ÿZv Dbœqb I Kg©gyLx cÖwkÿY Kvh©µ‡gi 

    mgš̂q; 

7. KviLvbv I cÖwZôv‡b Kgcøv‡qÝ wbwðZKiY;  

8. kÖg I wkíKj¨vY m¤cwK©Z RvZxq bxwZgvjv cÖYqb; 

9. e¨w³gvwjKvbvaxb wewfbœ wkí †m±‡i gRywi †evW© MVb I wb¤œZg gRywi ev¯Íevqb; 

10. kÖg I wkíKj¨vY wel‡q wewfbœ gš¿Yvjq I ms ’̄vi Kvh©µ‡gi mgb¦q mvab; Ges 

11. kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb Awa`ßi I ms ’̄vmg~‡ni Kvh©µg Z`viwK I wbqš¿Y| 
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mvsMVwbK KvVv‡gv 

kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvj‡q GKRb mwP‡ei Aax‡b 03 (wZb) Rb AwZwi³ mwPe I 05 (cvuP) Rb hyM¥mwP‡ei 

ZË¡veav‡b PviwU AbywefvM cwiPvwjZ n‡”Q|  
 

(1)  cÖkvmb AbywefvM;   

(2)  kÖg AbywefvM;  

(3)  ißvbxgyLx wkí I AvšÍR©vwZK ms ’̄v AbywefvM; Ges 

(4)  Dbœqb AbywefvM  

 

cÖkvmb AbywefvM 

cÖkvmb, †mev kvLv-1, †mev kvLv-2, mgš̂q, cÖwkÿY, ev‡RU, ms ’̄vcb, AvBb I Av`vjZ, AvBwmwU †mj, jvB‡eªwi 

I wnmve kvLv/AwakvLv wb‡q cÖkvmb AbywefvM MwVZ| Gi AvIZvq i‡q‡Q gš¿Yvjq I gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb 

Awa`ßi I ms ’̄vmg~‡ni ivR¯^ I Dbœqb ev‡R‡Ui Aax‡b M„nxZ Kvh©µ‡gi Avw_©K I cÖkvmwbK w`Kmg~n| cÖkvmb 

Abywefv‡M Kg©iZ i‡q‡Qb †gvU 01 (GK) Rb AwZwi³ mwPe, 03 (wZb) Rb hyM¥mwPe, 03 (wZb) Rb DcmwPe, 

01 (GK) Rb wm‡÷g Gbvwjó, 01 (GK) Rb ‡cÖvMÖvgvi, 01(GK) Rb mnKvix †gBb‡Ub¨vÝ BwÄwbqvi, 02 Rb 

wmwbqi mnKvix mwPe, 01 (GK) Rb mnKvix mwPe, 01 (GK) Rb wnmveiÿY Kg©KZ©v Ges 01 (GK) Rb 

jvB‡eªwiqvb| 

 

kÖg AbywefvM 

kÖg welqK AbywefvM kÖg, AvBb I gRyix †evW© Ges bvix I wkïkÖg G wZbwU AwakvLv wb‡q MwVZ| G Abywefv‡Mi 

AvIZvq i‡q‡Q kÖg Awa`ßi Ges KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßimn mKj Aaxb ms ’̄vi cÖkvmb I 

Dbœqbmn Ab¨vb¨ welqmg~n †hgb- kÖg AvBb, wewa IÍ bxwZgvjv cÖYqb, wkí m¤cK©, kÖg Kj¨vY, wbgœZg gRywi 

†evW©, kÖg msµvšÍ cwimsL¨vb/Z_¨vejx msiÿY I cÖKvkbv Ges Gme wel‡q mswkøó cÖwZôv‡bi mv‡_ wbweo 

†hvMv‡hvM iÿv Kiv| GQvov AvšÍR©vwZK kÖg ms ’̄v (ILO) Gi mv‡_ Kvh©Ki †hvMv‡hvM iÿvmn G msµvšÍ Kvh©vewj 

ev¯Íevqb| kÖg Abywefv‡M Kg©iZ i‡q‡Qb †gvU 01 (GK) Rb AwZwi³ mwPe, 01(GK) Rb hyM¥mwPe, 01 (GK) 

Rb DcmwPe I 01 (GK) Rb mnKvix mwPe| 

 

ißvwbgyLx wkí I AvšÍR©vwZK ms¯’v AbywefvM 

ißvwbgyLx wkí I AvšÍR©vwZK ms ’̄v AbywefvM ißvwbgyLx wkí I AvšÍR©vwZK ms¯’v G ỳÕwU AwakvLv wb‡q MwVZ| 

ißvwbgyLx wkí msµvšÍ RvZxq wÎcÿxq Kg©cwiKíbv ev¯Íevqb, bvix kÖwgK‡`i kÖg, mvgvwRK wbivcËv I wbivc` 

Kg©cwi‡ek msµvšÍ Kvh©µg, wkïkÖg wbimb msµvšÍ bxwZ cÖYqb I ev Í̄evqb| AvBGjI-Gi AvšÍR©vwZK Ges 

AvÂwjK kÖg m‡¤§jb msµvšÍ Kvh©µg| AvBGjI Mfwb©s ewWi wewfbœ mfv msµvšÍ Kvh©vewj, AvBGjI Kb‡fbkb-

Gi Abymg_©b cÖwµqvKiY, Kg©cwi‡ek, mvgvwRK wbivcËv, †ckvMZ ¯̂v¯’¨ I wbivcËv Ges wewfbœ 

RvZxq/AvšÍR©vwZK ms ’̄vmg~‡ni wgkb msµvšÍ Kvh©µg G AbywefvM n‡Z cwiPvwjZ n‡”Q| G Abywefv‡M Kg©iZ 

i‡q‡Qb 01 (GK) Rb AwZwi³ mwPe, 01(GK) Rb DcmwPe, 01(GK) Rb Dc-cÖavb, 01 (GK) Rb mnKvix 

cÖavb Ges 01 (GK) Rb mnKvix mwPe| 
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Dbœqb AbywefvM 

ev‡RU, cwiKíbv I Kg©ms ’̄vb AwakvLv wb‡q Dbœqb AbywefvM MwVZ| gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb 

Awa`ßi/`ßi/ms ’̄vmg~‡ni Dbœqb ev‡RU cÖYqb, gš¿Yvj‡qi cÂg evwl©Kx, ga¨ †gqv`x I we‡kl Dbœqb cwiKíbv 

msµvšÍ bxwZ wba©vi‡Y mnvqZv Ges Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó Kivi welqwUI G AbywefvM-Gi AvIZvfz³| G 

Abywefv‡M i‡q‡Q 01 (GK) Rb AwZwi³ mwPe, 01 (GK) Rb DcmwPe, 01(GK) Rb Dc-cÖavb, 02 ( ỳB) Rb 

wmwbqi mnKvix cÖavb/mnKvix cÖavb| 

 

gš¿Yvj‡qi D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg (2018-2019) 

ফাংরাবদ শ্রভ আইন: শ্রভজ ফ  ভাুষবলয ভম িাদা ও অর্ধকায সুযক্ষায় শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় র্নযর কাজ কবয 

মাবে। ভার্রক-শ্রর্ভক সু-স্পকি ফজায় মযবখ তাবদয াবথ সু ঠ্ ভন্ববয়য ভাধ্যবভ উৎাদন রতা বৃর্িয ভাধ্যবভ জাত য় 

আয় বৃর্িয রবক্ষে শ্রভ ভন্ত্রণারবয়য ন র্ত র্নধ িাযণ  ভূর্ভকা মযবখ মাবে। আয এযই ধাযাফার্কতায় ২৫টি আইনবক মযার্ত 

কবয শ্রভ ভন্ত্রণারয় প্রণয়ন কবযবছ ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ২০০৬। আইনটি ভেগবাবমাগ  এফং আদৄর্নকায়বনয রবক্ষে 

ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ২০০৬ (ংবার্ধত ২০১৮ ) প্রণয়ন কযা বয়বছ মা র্ফগত ১৪ নববম্বয ২০১৮ তার্যবখ মগবজে 

আকাবয প্রকার্ত বয়বছ। মেড ইউর্নয়ন মযর্জবেন, অৎ শ্রভ আচযণ ও এর্ি মেড ইউর্নয়ন র্ফলয়ক Standard 

Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও তা ফাংরাবদ শ্রভ আইবন ংবমাজন। 

 

১৫ আগস্ট ‘জাত য় মাক র্দফ ২০১৮’ারন  

স্বাধ নতায ভান স্থর্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জবুয যভান-এয ৪৩তভ াাদত ফার্ল িক বত ১৫ আগস্ট জাত য় 

মাক র্দফব শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধ ন অর্ধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থায ক্ষ মথবক ৩২নং ধানভর্িস্থ ফঙ্গফন্ধু 

স্মৃর্ত জাদুঘবয জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জবুয যভাবনয প্রর্তকৃর্তবত পুষ্পস্তফক অ িণ কযা য়। জাত য় মাক র্দফ 

ারন উরবক্ষে গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ তার্যখ র্ফকার ৩.০০ ঘটিকায় শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ ভবাদবয়য 

বার্তবত্ব এ ভন্ত্রণারবয়য বাকবক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, বফন নং-০৭) আবরাচনা বা ও মদায়া-ভাহ র্পবরয আবয়াজন কযা 

য়। 

        
      জাত য র্তায প্রর্তকৃর্তবত পুষ্পস্তফক অ িণ কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান এভর্  
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                                          জাত য র্তায প্রর্তকৃর্তবত পুষ্পস্তফক অ িণ কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 

                                                 র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ এফং ভন্ত্রণারবয়য কর কভ িকতিাবৃন্দ 

 

জাত য় মাগত স্বাস্থে ও মইপটি র্দফ ারন 

মদব্যা  মাগত স্বাস্থে ও মইপটি র্ফলবয় বচতনতা সৃর্িয জন্য জাত য় র্ল্প স্বাস্থে ন র্তভারায র্নবদ িনা অুষমায়  

২০১৬ র্িিাবেয ২৮ এর্প্রর ফাংরাবদব প্রথভফাবযয ভবতা ‘জাত য় মাগত স্বাস্থে ও মইপটি র্দফ’ ারন কযা 

বয়র্ছর। এযই ধাযাফার্কতায় প্রর্তফছয ২৮ এর্প্রর এই র্দফটি ারন কযা য়। র্দফটি উদমান উরবক্ষ আবরাচনা 

বা, স্মযর্ণকা প্রকা, র্ল্পঘন এরাকায় োক মা, াযাবদব র্ফর্বন্ন ধযবনয মাস্টার্যং যাজধান য গুরুত্বপূণ ি িকদ্ব  

ও স্থানভ র্িতকযণ এফং একটি ফণ িাঢে য োর্র আবয়াজন কযা য়। এ আবয়াজবন আন্তজিার্তক শ্রভ ংস্থা (আইএরও) 

বমার্গতা কবয থাবক। 

        

জাত য় মাগত স্বাস্থে ও মইপটি র্দফ-২০১৯ উরবক্ষ আবয়ার্জত মাবামাোয় শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ 

ভন্নুজান সুর্পয়ান, এভর্ র্ফর্বন্ন যকার্য ও মফযকার্য দপ্তয ও ংস্থায দস্থ কভ িকতিাগণ অংগ্রণ কবযন। (২৮ এর্প্রর ২০১৯) 
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মাগত স্বাস্থে ও র্নযাত্তা যক্ষায স্ব কৃর্ত প্রদান 

মদব্যা  কাযখানা ও ব্যফা প্রর্ত্ানগুবরাবত মাগত স্বাস্থে ও র্নযাত্তা যক্ষায় উৎার্ত কযায জন্য ‘মাগত স্বাস্থে 

ও মইপটি উত্তভ চচ িা পুযস্কায’ প্রফতিন কবযবছ শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয়। এবক্ষবে ার্ফ িক বমার্গতায় যবয়বছ 

করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয ও শ্রভ অর্ধদপ্তয। ২০১৮ র্িিাবে জাত য় মাগত স্বাস্থে ও মইপটি র্দফব 

১০টি মাাক কাযখানাবক এই পুযস্কায প্রদান কযা বয়র্ছর। ২০১৯ র্িিাবে মাাক কাযখানা ও অন্যান্য মটরেবযয 

মভাে ২৪টি কাযখানাবক এই পুযস্কায প্রদান কযা বয়বছ। মদব্যা  মাগত স্বাস্থে ও মইপটি ংস্কৃর্ত গবি মতারায জন্য 

প্রর্ত ফছয এই পুযস্কায প্রদান কযা য়। 

          

          
                    জাত য় মাগত স্বাস্থে ও মইপটি র্দফ-২০১৯ উদমান অুষ্াবন আভর্ন্ত্রত অর্তর্থবৃবন্দয বঙ্গ ‘মাগত  

                              স্বাস্থে ও মইপটি উত্তভ চচ িা পুযস্কায’ প্রাপ্ত ২৪টি কাযখানায প্রর্তর্নর্ধবৃন্দ। (২৮ এর্প্রর ২০১৯) 

 

ভান মভ র্দফ ২০১৯ ারন: 

প্রর্তফছয র্ফশ্বব্যা  উদ্ মার্ত বে আন্তজিার্তক শ্রভ র্দফ। ১৮৮৬ াবরয এ র্দবন মভনর্ত ভাুষবলয ন্যায় ংগত 

অর্ধকায আদাবয় আত্মহুর্ত দানকায  শ্রর্ভকবদয স্মযবণ গণপ্রজাতন্ত্র  ফাংরাবদ যকাবযয শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় 

মথাবমাগ্য ভম িাদায় ভান মভ র্দফ ২০১৯ উদমান কবযবছ। প্রর্ত ফছবযয ভবতা এফছযও এ র্দফটি উদমাবনয ভাধ্যবভ 

যকায-ভার্রক-শ্রর্ভবকয ভাবঝ গবি উবঠবছ এক অনফর্দ্ মতুফন্ধন। মৌার্দ্িপূণ ি শ্রভ র্যবফ এফং র্ফশ্বভাবনয শ্রভর্ি 

মদবক এর্গবয় র্নবয় মাবে উন্নত মদবয কাতাবয। 
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ভান মভ র্দফ ২০১৯ উদমান উরবক্ষ আবয়ার্জত অুষ্াবনয র্চে 

M…nKg©x myi¶v I Kj¨vY bxwZ, 2015 ev¯Íevqb 

মদবয আথ ি-াভার্জক র্যবপ্রর্ক্ষত র্ফবফচনায় যকায গৃকভীবদয জন্য ম িায়ক্রবভ আইর্ন কাঠাবভা ততর্যবত 

প্রর্তশ্রুর্তফি । এ মপ্রক্ষাবে গৃকবভ ি র্নভেি র্ফপুর জনবগার্্য সুযক্ষা ও কল্যাণাবথ ি পুণ িাঙ্গ আইন প্রণয়বনয প্রাথর্ভক ধা 

র্ববফ গৃকভী সুযক্ষা ও কল্যাণ ন র্ত, ২০১৫ প্রণয়ন কযা বয়বছ এফং গত ৪ জাুষয়ার্য,২০১৬ তার্যবখ ফাংরাবদ 

মগবজবে প্রকার্ত বয়বছ। এ ন র্ত গৃকবভ ি র্নবয়ার্জত কভীবদয কাবজয তি ও র্নযাত্তা, মাবন কভ ির্যবফ, ভজুর্য ও 

কল্যাণ র্নর্িত কযা, র্নবয়াগকায  ও গৃকভীবদয ভবধ্য সুম্পকি ভৄন্নত যাখা এফং মকান অবন্তাল সৃর্ি বর তা র্নযবন 

র্দকর্নবদ িনা প্রদান কযবফ। ‡`‡ki Rbmvavi‡bi g‡a¨ Kvw•LZ Rbm‡PZbZv m„wói j‡ÿ¨ 2018-2019 A_©eQ‡i 

Kywóqv, wK‡kviMÄ, †bÎ‡Kvbv, Uv½vBj I PÆMÖvg †Rjvq M…nKg©x myi¶v I Kj¨vY wel‡q IqvK©kc Av‡qvRb Kiv 

n‡q‡Q| M…nKg©x myi¶v I Kj¨vY bxwZ wel‡q wjd‡jU gy ª̀Y K‡i Rbmvavi‡bi g‡a¨ weZiY Kiv n‡q‡Q| এ ন র্ত 

ংর্ফধাবন র্ফধৃত ভঅর্ধকায এফং কর নাগর্যবকয মভৌর্রক ভানফার্ধকায র্নর্িতকযবণয ভরন র্ত ফাস্তফায়বন ায়ক 

বফ।   

 

SyuwKc~Y© KvR n‡Z wkïkÖg wbimb msµvšÍ Kvh©µg  

GmwWwR (Sustainable Development Goals)-Gi GKwU jÿgvÎv n‡”Q wkïkÖg wbimb| এ রক্ষে অজিবন 

প্রাথর্ভকবাবফ ২০২১ াবরয ভবধ্য ঝুঁর্কপূণ ি র্শুশ্রভ র্নযন এফং ২০২৫ াবরয ভবধ্য ফাংরাবদবক কর প্রকায র্শুশ্রভ 

মথবক ভৄি কযায জন্য শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় র্ফর্বন্ন গুরুত্বপূণ ি দবক্ষ গ্রণ কবযবছ। ইবতাভবধ্য ৩৮টি কাজবক 

র্শুবদয জন্য ঝুঁর্কপূণ ি র্াবফ র্চর্িত কযা বয়বছ এফং এফ কাবজ মকান র্শুবক র্নবয়াগ কযা মাবফ না ভবভ ি ংর্িি 

করবক র্নবদ িনা মদয়া বয়বছ। মম কর র্বল্প এখবনা র্শুবদযবক শ্রর্ভক র্াবফ র্নভেি কযা বে ম কর র্ল্প 
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ভার্রকবদয র্ফরুবি আইনাুষগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা বে। ২০১৮-১৯ অথ ি-ফছবয এ ংক্রান্ত র্ফলবয় ২০৪টি ভাভরা দাবয়য কযা 

বয়বছ। শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ ফাস্তফার্য়ত ‘ফাংরাবদব ঝুঁর্কপূণ ি কাবজ র্নবয়ার্জত র্শুশ্রভ র্নযন’-

 ল িক প্রকবল্পয ভাধ্যবভ প্রথভ ম িাবয় )২০০১-২০০৪ ার( ১০,০০০ জন, ২য় ম িাবয় )২০০৫-২০০৯ ার( ৩০,০০০ জন, 

৩য় ম িাবয় )২০১০-২০১৭ ার( ৫০,০০০ জন র্শুবক ঝুঁর্কপূণ ি কাজ মথবক প্রতোায কযা বয়বছ। 

 

এ প্রকবল্পয চতুথ ি ম িাবয় ২০১৮-২০২১ াবরয ভবধ্য ১ রক্ষ র্শুবক ঝুঁর্কপূণ ি র্শু শ্রভ মথবক প্রতোায ও তাবদয পুনফ িান 

কযায উবর্দ্াগ গ্রণ কযা বয়বছ।  এ রবক্ষে ৬ ভা ব্যা  উাুষ্ার্নক র্ক্ষা ও ৪ ভা ব্যা  দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষবণয 

ভাধ্যবভ ঝুঁর্কপূণ ি কাবজ র্নবয়ার্জত কর র্শুবক কভ িক্ষভ কবয মতারায কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। প্রর্ক্ষণ চরাকার ন 

প্রর্তটি র্শুবক ভার্ক ১,০০০/- (এক াজায) োকা কবয এফং প্রর্ক্ষণ মবল ১০,০০০ র্শুবক আত্মকভ িংস্থাবন ায়তা 

কযায জন্য উকযণ ক্রবয়য র্নর্ভত্ত এককার ন ১৫,০০০/- (বনয াজায) োকা আর্থ িক ায়তা প্রদান কযা বফ।  

 

কার্িত জনবচতনতা সৃর্িয রবক্ষে র্শুশ্রবভয উয টির্ব র্ফজ্ঞান র্নভ িাণ কবয তা মদবয জনর্প্রয় র্ডর্ফর্ র্নউজ ২৪, 

এটিএন র্নউজ, ইর্িববিি টির্ব, চোবনর আই, র্নউজ ২৪, ভয় টির্ব ও আযটির্ববত ব্যাক প্রচাবযয ব্যফস্থা কযা 

বয়বছ। মজরাম িাবয় র্শুশ্রভ র্যর্স্থর্তয তথ্য ংগ্র, র্শুশ্রভ র্নযবনয রবক্ষে স্থান য় ংদ-দস্যবক উবদিা ও মজরা 

প্রাকবক বার্ত কবয ‘মজরা র্শুশ্রভ র্যফ ক্ষণ কর্ভটি’ ও উবজরা র্নফ িা  কভ িকতিাবক বার্ত কবয ‘উবজরা 

র্যফ ক্ষণ কর্ভটি’ গঠন কযা বয়বছ। শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় কতৃিক গৃ ত র্ফর্বন্ন দবক্ষবয পবর র্নধ িার্যত ভবয়য 

ভবধ্য ফাংরাবদ র্শুশ্রভ ভৄি বফ ফবর আা কযা মায়। 
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র্নম্নতভ ভজুর্য র্নধ িাযণ 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য অধ বন ফতিভাবন ৪৩টি র্ল্প মটরেয যবয়বছ। ফগুবরা র্ল্প মটরেবযয র্নম্নতভ ভজুর্য র্নধ িাযণ 

ম্পন্ন বয়বছ। অর্ধকাং র্ল্প মটরেবযয র্নম্নতভ ভজুর্য পুন:র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। মকান মকানটিয একার্ধকফায র্নম্নতভ 

ভজুর্য পুন:র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। 

 

াধাযনত ৫(াঁচ) ফছয অন্তয র্ল্প মটরেযভবয র্নম্নতভ ভজুর্য পুন:র্নধ িাযণ কযা য়। ভৄদ্রাস্ফ র্ত, ফাজায ভল্য, জনগবণয 

জ ফন মাোয ভান, মদবয অথ িননর্তক অফস্থা ও আন্তজিার্তক অথ িননর্তক র্যর্স্থর্ত ইতোর্দ নানার্ফধ অথ িননর্তক সূচবকয 

র্বর্ত্তবত র্নম্নতভ ভজুর্য পুন:র্নধ িাযণ কযা য়।  

 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয কবয়কটি র্ল্প মটরেবযয ভজুর্য পুন:র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। এ ফ র্ল্প মটরেবযয ভজুর্য পুন:র্নধ িাযবণয 

মক্ষবে পূবফ ি মঘার্লত র্নম্নতভ ভজুর্যবক র্বর্ত্ত র্ববফ গণ্য কবয যফতী ফছবযয জন্য র্নম্নতভ ভজুর্য মঘালণা কযা বয়বছ। 

এ মক্ষবে রক্ষণ য় মম, র্নকেতভ পূফ িফতী ফছবযয র্নম্নতভ ভজুর্য অবক্ষা ফ িবল ফছবয (২০১৮-১৯ অথ ি ফছয) র্নম্নতভ 

ভজুর্য বৃর্িয তকযা ায উবেখবমাগ্য বাবফ মফবিবছ ।  

 

গাবভ িি র্ল্প মটরেবযয শ্রর্ভকবদয র্নম্নতভ ভজুর্য ৫৩০০/- (াঁচ াজায র্তনত) োকা মথবক  বৃর্ি  কবয ২০১৮-১৯ অথ ি 

ফছবয ৮০০০/- (আে াজায) োকা পুন:র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। এ নতুন ভজুর্য কাঠাবভা মদবয মাাক র্ল্প কাযখানায় 

কাম িকয কযা বয়বছ। 

  

২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয মম কবয়কটি র্ল্প মটরেবযয র্নম্নতভ ভজুর্য পুন:র্নধ িাযণ কযা বয়বছ, মগুবরায ভজুর্য বৃর্িয তকযা 

ায র্নম্নরূ: 

 

ক্রর্ভক 

নং 

র্ল্প মটরেবযয নাভ ফ িবল র্নম্নতভ ভজুর্য 

ও পুন: র্নধ িাযবণয ফছয 

র্নকেতভ পূফ িফতী র্নম্নতভ 

ভজুর্য ও পুন: র্নধ িাযবণয ফছয  

ভজুর্য বৃর্িয 

তকযা ায 

১। গাবভ িি র্ল্প ৮০০০ (২০১৯) ৫৩০০(২০১৩) ৫০.৯৪% 

২। গ্লা এি র্র্রবকে ৮৫০০(২০১৯) ৫০০০(২০১১) ৭০% 

৩। মফকায  র্ফস্কুে এেি কনবপকনায   ৬০৮০ (২০১৮) ২৫৮৪ (২০১১) ১৩৫.২৯% 

৪। অবোবভাফইর ওয়াকি ৫৯৩০ (২০১৮) ১১০০ (২০০৯) ৪৩৯.০৯% 

৫। এলুর্ভর্নয়াভ এি এনাবভর ইিাাঃ ৮৭০০ (২০১৮) ৪৩৫০ (২০১২) ১০০% 

 

Escalation Protocol-এয প্রথভ চূিান্ত কযা 

যানা প্লাজা দূঘ িেনায য ফাংরাবদ যকায National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and 

Structural Integrity in the garment Sector of Bangladesh (NTPA) প্রণয়ন কবয। উি কভ ির্যকল্পনা 

ম্পৃি National Tripartite Committee (NTC) –এয ১৫তভ বা কর্ভটিয বার্ত শ্রভ ও কভ িংস্থান 

ভন্ত্রণারবয়য র্চফ ভবাদবয়য বার্তবত্ব গত ৩১ জুরাই ২০১৯ তার্যবখ অুষর্্ত য়। বায় Escalation 

Protocol অুষবভার্দত য়। মকাবনা কাযখানা মর্দ মথাভবয় তাবদয মযর্ভর্ডবয়ন কাজ মল না কবয অথফা অনাগ্র 

প্রকা কবয তাবর তাবদয মক্ষবে Escalation Protocol ব্যফায কযা বফ। এবত কবয কাযখানাগুবরাবক প্রবদয় 
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সুবমাগ-সুর্ফধা ফন্ধ বত াবয ফা কাযখানা ফন্ধ বত াবয। উবেখ্য, National Initiative এয আওতায় ১৫৪৯টি ততর্য 

মাাক কাযখানায প্রাথর্ভক এববভি ম্পন্ন য়। তবফ ফতিভাবন ৬৯৭টি ততর্য মাাক কাযখানা মযর্ভর্ডবয়বনয 

আওতায় আবছ। ইবতাভবধ্য ৩৮% মযর্ভর্ডবয়বনয কাজ মল বয়বছ।  

 
একবড িয র্ফলবয় আদারবতয যায় 

একড ি বরা ইউবযা য় ফায়ায ও শ্রর্ভকবদয ংগঠন। প্রায় ২০০-এয মফর্ ফায়ায ও আন্তজিার্তক শ্রর্ভক ইউর্নয়ন এ 

ংগঠবনয দস্য। এ ংগঠবনয দয দপ্তয মনদাযল্যাবিয মবগ অফর্স্থত।উি ংগঠন মাাক ব্র্যাি ও মেড ইউর্নমন 

গুবরায ভবধ্য গত ১৫মভ ২০১৩ তার্যবখ ম্পার্দত একটি স্বাধ ন ও আইনগতবাবফ ফাধ্যতাভরক চুর্িয ভাধ্যবভ একড ি 

সৃর্িয়। একড ি-এয র্িাবন্ত ক্ষর্তগ্রস্ত ওয়ায কাযবণ ভাভান্য সুর্প্রভবকাবে িয াইবকাে ি র্ডর্ববন মভা ি স্মাে ি র্জন র্র. 

প্রর্তকায মচবয় ৩৮২৬/২০১৭ য ে ভাভরা দাবয়য  কবয।ভাভান্য আদারত উি য বেয উয গত ০৯ আগস্ট ২০১৮তার্যবখ 

অন্তফ িতীকার ন আবদ মদয়। আবদব ভাভান্য আদারত একড িবক আবযা ৬ ভা অথ িাৎ ৩০ নববম্বয ২০১৮ তার্যখ ম িন্ত 

ভয় ফর্ধ িত কবয। যফতীবত একড ি ৪৪০১/২০১৮র্র্ ভাভরা দাবয়য কবয। ভাভরায় স্মাে ি র্জন র্র. এফং শ্রভ ও 

কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয়বক মযবিি কযা য়।উি ভাভরায র্ফলবয় গত  ২১ জাুষয়ার্য, ১৮ মপব্রুয়ার্য, ৭ এর্প্রর এফং 

ফ িবল ১৯ মভ ২০১৯ তার্যবখ অোর্বরে র্ডর্ববন শুনার্ন য়। উি শুনার্ন মবল ভাভান্য আদারত একড িবক  ২৮১ 

কভ ির্দফ ভয় মদয়। উি ভয় ম িন্ত একড ি ফাংরাবদব কাজ কযবফ । এ আবদ ৮ মভ ২০১৯ তার্যখ মথবক কামকিয  

বয়বছ।  

 

mgxÿv Kvh©µg 

kÖg wewagvjv Abyhvqx অটির্স্টক/প্রর্তফন্ধ বদয কভ িবক্ষে ও কবভ িয ধযন র্চর্িতকযবণয জন্য র্ফর্বন্ন যকার্য ও মফযকার্য 

করকাযখানা/প্রর্ত্াবন কভ িযত অটির্স্টক/প্রর্তফন্ধ  শ্রর্ভক/কভ িচায বদয উয জর্য (Survey) র্যচারনা কযা য়। 

Rwic cwiPvjbv K‡i 576 Rb kÖwg‡Ki WvUv‡eR •Zwii Kiv n‡q‡Q | kxNªB G WvUv‡eR Abyhvqx Kvh©µg MÖnY Kiv 

n‡e|   

 

নতুন ০৩টি শ্রভ আদারত গঠন 

ভানন য় প্রধানভন্ত্র ’য র্নবদ িনা অুষমায়  র্বরে  ,ফর্যার ও যংপুয র্ফবাবগ নতুন ০৩টি শ্রভ আদারত গঠন ও অর্ধবক্ষে 

র্নধ িাযবণয মগবজে ২৪ জুন ২০১৯ তার্যবখ প্রকার্ত য় ।  

 

“জাত য় ভর্নের্যং মকায কর্ভটি” গঠন 

র্ফর্বন্ন মটরেযবক ভয় ভয় র্শুশ্রভ ভৄি মঘালণা কযায মক্ষবে সুার্য প্রণয়বনয রবক্ষে ২৫ এর্প্রর ২০১৯ তার্যবখ ৬/১ 

ংখ্যক স্মাযবক “জাত য় ভর্নের্যং মকায কর্ভটি” গঠন কযা বয়বছ। 

 

National Job Strategy প্রণয়ন 

আইএরও ও র্ফশ্বব্যাংক-এয ায়তায় ফাংরাবদব National Job Strategy (NJS) প্রণয়বনয জন্য উবর্দ্াগ 

গ্রণ কযা বয়বছ। এ কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয জন্য ও এয কার্যগয  র্দক য ক্ষা কযায জন্য অবনকগুবরা ংস্থায ভন্ববয় 

Raferance Group গঠন কযা বয়বছ। এ মপ্রক্ষাবে উি National Job Strategy র্নবয় আবরাচনায 

জন্য মদবয বৃত্তয চাযটি প্রার্নক র্ফবাবগ অং জবনয অংগ্রবণ যাভ িবা আবয়াজন কযায উবর্দ্াগ র্াবফ 

ইবতাভবধ্য নযর্ংদ বত  ঢাকা র্ফবাবগয যাভ িবা কযা বয়বছ এফং যাজা বত যাভ িবা আবয়াজবনয প্রবয়াজন য় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ। ম িায়ক্রবভ খুরনা ও চট্টগ্রাভ র্ফবাবগও যাভ িবা আবয়াজন কযা বফ। এছািা কর 

ভন্ত্রণারবয়য অংগ্রবণ এক ফা একার্ধক আন্তাঃভন্ত্রণারয় যাভ িবা আবয়াজন কবয অর্ত ঘ্রই National Job 

Strategy চুিান্ত কযা বফ।   
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কভ িংস্থান ন র্ত প্রণয়ন 

২০১৯-২০ াবরয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িবত কভ িংস্থান ন র্তয খিা প্রণয়বনয কাজ সূচক র্াবফ অন্তর্ভ িি কযা 

বয়বছ। ন র্তয প্রাথর্ভক খিা প্রণয়বনয কাজ চরভান যবয়বছ। এ র্ফলবয় অং জবনয াবথ যাভ িবা কযা বফ। 

একার্ধক যাভ িবায ভাধ্যবভ কভ িংস্থান ন র্তয খিা চুিান্ত কযায য মথামথ কতৃিবক্ষয অুষভর্ত গ্রণ কবয মথা ঘ্র 

ম্ভফ তা প্রকা কযা বফ। 

 

কভ িংস্থান অর্ধদপ্তয গঠন 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য অন্যতভ দার্য়ত্ব বে মদব কভ িংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি কযা। কভ িংস্থান ম্পর্কিত কাম িক্রভ 

সূচারুবাবফ ম্পাদবনয জন্য এ ভন্ত্রণারবয়য াবথ ংভেি মকান ংস্থা ফা প্রর্ত্ান নাই। অথচ ফাংরাবদবয ফতিভান 

মপ্রক্ষাবে কভ িংস্থান ম্পর্কিত ব্যাক কভ িকাি র্যচারনা কযা আফশ্যক। এ ভন্ত্রণারবয়/ভন্ত্রণারবয়য অধ বন একটি 

কভ িংস্থান ায়ক ইউর্নে/প্রর্ত্ান গবি মতারায র্ফলবয় সূচনাকায  ধাযণাবেয কাঠাবভা (Outline) প্রস্তুত কযা 

বয়বছ এফং র্কবাবফ এ কভ িকাি র্যচারনা কযা প্রবয়াজন, র্কবাবফ তা ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ ম র্ফলবয় এ ভন্ত্রণারবয়য 

কর কভ িকতিা এফং ংভেি দপ্তয/ ংস্াভবয প্রধানগবণয অংগ্রবন অুষর্্ত বায়  আবরাচনা কযা বয়বছ। বায় 

আবরাচনাবন্ত শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয়-এয অধ বন কভ িংস্থান অর্ধদপ্তয গঠবনয র্ফলবয় প্রস্তাফ কযায র্িান্ত গ্রণ কযা 

বয়বছ এফং এ র্ফলবয় ার্ফ িক কাজ কযায জন্য একটি কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ। কভ িংস্থান অর্ধদপ্তয গঠবনয র্ফলবয় 

ক্রভান্ববয় মদবয ংর্িি কর ভন্ত্রণারয়/ র্ফবাগ/ দপ্তয/ ংস্থায াবথ আবরাচনা কযা ও তাঁবদয কাম িক্রবভয ভবধ্য ভন্বয় 

াধন কযা বফ। 

 

র্ডর্জোর কাম িক্রভ 

রূকল্প-২০২১ ফাস্তফায়ন ও র্ডর্জোর ফাংরাবদবয উন্নয়বনয অগ্রমাো অব্যাত যাখবত শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় 

র্নযরবাবফ কাম িক্রভ চার্রবয় মাবে। এযই ধাযাফার্কতায় এই ভন্ত্রণারবয়য কাম িক্রভবক র্ডর্জোর ও গর্ত র কযায 

রবক্ষে র্নম্নর্রর্খত দবক্ষ গ্রণ কযা বয়বছ।  

 

োস্ক ম্যাবনজবভি এি ভর্নের্যং র্বস্টভ 
 

এ ভন্ত্রনারবয়য কাবজয গর্ত রতা, স্বেতা ও জফাফর্দর্তা আনয়বণয উবেবশ্য এ র্বস্টভটি চালু কযা বয়বছ। এয 

ভাধ্যবভ এ ভন্ত্রণারবয়য কভ িকতিাবদয উয অর্ িত দার্য়ত্ব র্নধ িার্যত 

ভবয় ঠিকবাবফ ম্পন্ন বে র্ক না তা র্যফ ক্ষণ কযা বে। 

এছািা এ র্বস্টভটি ব্যফাবযয ভাধ্যবভ ভন্ত্রণারবয়য কভ িকতিাযা 

তাঁবদয তদনর্ন্দন কভ িসূর্চ ও প্রবয়াজন য় ডকুবভি ভ বজ 

ব্যফস্থানা কযবত াযবছন। বর্ফষ্যবত এ ভন্ত্রণারবয়য আওতাধ ন 

কর অর্ধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থায কাম িক্রভ এই র্ডর্জোর প্লােপবভ িয 

াবথ অন্তভূ িি কযা বফ।  

াব িানার ইনপযবভন ম্যাবনজবভি র্বস্টভ 

 

পেওয়োযটি ততর্যয কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বছ। ফতিভাবন এ ভন্ত্রণারয় ও আওতাধ ন অর্ধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থায কর 

কভ িকতিা/কভ িচায বদয র্ফস্তার্যত তথ্য ংভেি কযা বে। এ পেওয়োযটি ব্যফায কবয কর কভ িকতিা/কভ িচায বদয 
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ব্যর্িগত তথ্য, মমাগদান, ফদর , প্রর্ক্ষণ, ছুটিয র্াফ, ভার্ক মফতন অন্যান্য প্রবয়াজন য় কর তথ্য তাৎক্ষর্নকবাবফ 

জানা ম্ভফ বফ। 

র্যকুইর্জন এি ইনববনের্য ম্যাবনজবভি র্বস্টভ 

 

এ র্বস্টভটি ব্যফাবযয ভাধ্যবভ এ ভন্ত্রণারবয়য কর কভ িকতিা/কভ িচায যা তাবদয প্রবয়াজন য় মিনায , অর্প যঞ্জাভার্দ 

ও অন্যান্য কর র্যকুইর্জন ভ অনরাইবনয ভাধ্যবভ 

প্রদান কযবছন। পূবফ ি র্ফর্বন্ন াখা মথবক চার্দাে ফাযফায 

র্প্রর্িং এয পবর অবথ িয অচয় ত এফং দাপ্তর্যক কাবজ 

র্ফঘ্ন ঘেত। এছািা এ পেওয়োযটি ব্যফায কবয 

ভন্ত্রণারবয়য মাফত য় ক্রয়, ংগ্র, ংযক্ষণ ও র্ফতযণ 

ংক্রান্ত তথ্যার্দ তাৎক্ষর্নকবাবফ জানা এফং 

ভন্ত্রণারবয়য ংর্িি াখায কাবজয স্বেতা ও 

জফাফর্দর্তা র্নর্িতকযণ ম্ভফ বে।   

র্টিবজন চাে িায ব্যতেয় ংক্রান্ত অর্ববমাগ র্বিভ 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্টিবজন চাে িাযভূি মফা ব্যাতেয় ংক্রান্ত অর্ববমাগভ গ্রণ কযায জন্য অনরাইন 

র্বর্ত্তক এই র্বস্টভটি চালু কযা বয়বছ। অনরাইবনয ভাধ্যবভ মম মকউ মম মকান স্থান মথবক বজ এই ভন্ত্রনারয় ংর্িি 

তাঁয মম মকান অর্ববমাগ বজ মপ্রযণ কযবত াবযন। যফতীবত ভন্ত্রনারয় র্বস্টবভয ভাধ্যবভ গৃ ত অর্ববমাগভ দ্রুত 

র্নষ্পর্ত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযা বে। এয পবর এই ভন্ত্রণারবয়য মফা প্রদাবনয স্বেতা ও জফাফর্দর্তা র্নর্িতকযণ ম্পন্ন 

বে।  

য ে ভাভরা ডাোবফজ ও ভর্নের্যং র্বস্টভ 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধ ন অর্ধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থায য ে ভাভরাভ ঠিকবাবফ ব্যফস্থানা ও ভর্নের্যং 

কযায উবেবশ্য এই পেওয়োযটি ততর্য কযা বয়বছ। ফতিভাবন এই ভন্ত্রনারয় ও আওতাধ ন অর্ধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থায কর 

য ে ভাভরায তথ্য এই র্বস্টবভ অন্তর্ভ িি কযা বয়বছ এফং র্নয়র্ভত ারনাগাদ কযা বে।  

স্থাফয ম্পর্ত্তয ডাোবফজ এফং ভর্নের্যং র্বস্টভ 

এ ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধ ন দপ্তয/অর্ধদপ্তযভবয স্থাফয ম্পর্ত্তয একটি ডাোবফইজ ততয  কযা বয়বছ এফং ংর্িি 

কর তথ্য ংভেি কযা বয়বছ। 

ই-নর্থ ফাস্তফায়ন 
 

যকাবযয র্ডর্জোর কাম িক্রভ গর্ত র কযায রবক্ষে শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধ ন অর্ধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থায 

দাপ্তর্যক কাম িক্রভ ই-নর্থয ভাধ্যবভ র্নষ্পর্ত্ত কযা বে। এয পবর স্বেতা র্নর্িত ওয়ায াাার্ ভয়, শ্রভ ও অবথ িয 

অবনক াশ্রয় বে। ই-নর্থ র্বস্টবভ প্রকার্ত জুরাই’১৯-এয প্রর্তবফদন অুষমায়  ই-পাইর্রং ব্যফাবযয মক্ষবে শ্রভ ও 

কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় ভধ্যভ কোোগয য ভন্ত্রণারয়ভবয ভবধ্য চতুথ ি স্থাবন এফং অর্ধদপ্তয কোোগয য ভবধ্য এ ভন্ত্রণারবয়য 

আওতাধ ন করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয ১ভ স্থাবন ও শ্রভ অর্ধদপ্তয ৬্ স্থাবন যবয়বছ। 
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ই-মেিার্যং ফাস্তফায়ন 
 

এ ভন্ত্রণারবয়য ক্রয় কাবম ি ও অথ ি খযবচ  জফাফর্দর্তা ও স্বেতা র্নর্িতকযবণয রবক্ষে ই-মেিার্যং-এয ভাধ্যবভ ক্রয় 

কাম িক্রভ চালু যবয়বছ। 

র্ডর্জোর ার্জযা ফাস্তফায়ন 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য কর কভ িকতিা/কভ িচায বদয তদর্নক আগভন ও প্রস্থাবনয ার্জযা প্রদাবনয র্নর্ভত্ত র্ডর্জোর 

ার্জযা ির্ত চালু কযা বয়বছ।এয পবর ভন্ত্রণারবয়য কবরয কভ িঘণ্টায ঠিক ব্যফায বে।   

ওবয়ফাইে ও মাশ্যার র্ভর্ডয়ায ব্যফায 

এ ভন্ত্রণারবয়য ওবয়ফাইে ফাংরা  (শ্রকভ.ফাংরা)  ও ইংবযজ বত  (do.e.gov.om)  র্নয়র্ভতবাবফ ারনাগাদ কযা য়। 

তাছািা এ ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধ ন অর্ধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থাভবয কাম িক্রভ ও মফা ম্পর্কিত তথ্যভ মাশ্যার 

র্ভর্ডয়ায় র্নয়র্ভতবাবফ প্রচায কযা য়। 

অনরাইন মফইজড আইর্টি াবাে ি র্বস্টভ 

এ র্বস্টবভয ভাধ্যবভ এ ভন্ত্রণারবয়য আইর্টি ংক্রান্ত াবাে ি অুষবযাধ অনরাইবনয ভাধ্যবভ গ্রণ কবয দ্রুততায াবথ 

মফা প্রদান কযা বে। এছািা এ ংক্রান্ত একটি ডাোবফইজ ততয  বে  ,মা মফা প্রদাবন ায়ক ভূর্ভকা যাখবছ।  

 

কর্ম্পউোয ও তথ্য প্রভের্ি ংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ-২০১৯ 
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কর্ম্পউোয ও তথ্য প্রভের্ি ংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ-২০১৯ 

ইবনাববন কাম িক্রভ 

যকার্য কভ িচায বদয দক্ষতা বৃর্িয ভাধ্যবভ নাগর্যক মফা র্জকযণ ও সুান সুংতকযবণ জনপ্রাবন উদ্ভাফন চচ িায 

ভূর্ভকা গুরুত্বপূণ ি। উদ্ভাফন উবর্দ্াগ গ্রণ ও উবর্দ্াগ গ্রবণয সুবমাগ সৃর্ি, দক্ষতা উন্নয়ন এফং প্রবয়াজন য় ন র্ত-ির্ত 

প্রণয়বনয উবেবশ্য শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধ ন প্রর্তটি অর্ধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থাভব ইবনাববন টিভ গঠণ 

কযা বয়বছ। ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয র্নবদ িনা অুষমায়  ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা র্নয়র্ভত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযা 

বে। 

 

‘নাগর্যক মফায় উদ্ভাফন’ র্ফলয়ক ইবনাববন মাবকর্ং-২০১৯ 
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দুই র্দনব্যা  ‘নাগর্যক মফায় উদ্ভাফন’ র্ফলয়ক কভ িারা-২০১৮ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ইবনাববন টিবভয দস্যবদয নবরজ ময়ার্যং মপ্রাগ্রাবভ অংগ্রণ 

 

তথ্য অর্ধকায আইন ২০০৯-এয ফাস্তফায়ন 
 

২০১৮-১৯ অথ ি-ফছবয তথ্য অর্ধকায আইন ২০০৯ অুষমায়  তথ্য প্রদান ংক্রান্ত প্রর্তবফদন 

প্রাপ্ত আবফদবনয ংখ্যা র্নষ্পন্ন আবফদবনয ংখ্যা অর্নষ্পন্ন আবফদবনয 

ংখ্যা 

ভন্তব্য 

৩৮টি ৩৮টি - - 
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২০১৮-১৯ অথ ি-ফছবযয ফাবজে 
 

২০১৮-১৯ অথ ি-ফছবয তথ্য অর্ধকায আইন ২০০৯ অুষমায়  তথ্য প্রদান ংক্রান্ত প্রর্তবফদন )াজায োকায়( 

অথ ি- ফছয র্যচারন উন্নয়ন মভাে আফতিক ভরধন আর্থ িক 

ম্পদ  

দায় 

২০১৮-

২০১৯ 

ংবার্ধত 

ফাবজে 

১০৭,৮৯,২৫ ১৬৩,১৮,০০ ২৭১,০৭,২৫ ১৫০,৩৯,০৬ ১২০,৩৩,২৯ ৩৪,৯০ ০ 

 

র্াফ াখা বত ম্পার্দত র্ডর্জোর কাম িাফর  
 ভন্ত্রণারবয় কভ িযত কভ িকতিাবদয ভার্ক মফতন র্ফর অনরাইবন দার্খর এফং ইএপটিয প্রদান কযা বে। 

 ভন্ত্রণারবয় কভ িযত কভ িচায বদয ভার্ক মফতন র্ফর অনরাইবন দার্খর এফং ইএপটিয ভাধ্যবভ র্যবাবধয রবক্ষে 

iBAS++ এয র্ডর্ডও ভর্ডউর চালুয র্ফলবয় কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। 

 ভন্ত্রণারবয় কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচায বদয মফতন র্ফফযণ  ও  ভ্রভণ র্ফর কর্ম্পউোবয প্রস্তুত কযা বে। 

 ভন্ত্রণারবয় কভ িযত কভ িচায বদয অর্জিত ছুটিয র্াফ প্রস্তুত কবয  ই-পাইর্রং এয ভাধ্যবভ প্রদান কযা বে। 

 ভন্ত্রণারবয় কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচায বদয শ্রার্ন্ত র্ফবনাদন র্ফর অনরাইবন দার্খর এফং ইএপটিয প্রদান কযা বে। 

 ভন্ত্রণারবয় কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচায বদয অর্তর্যি দার্য়ত্ব বাতা র্ফর প্রস্তুত কযা বে। 

 ভন্ত্রণারবয় কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচায বদয র্জর্এপ র্ি অনরাইবন যফযা কযা বে। 

 ভন্ত্রণারবয়য আুষলর্ঙ্গক ও অন্যান্য র্ফর অনরাইবন প্রস্তুত কযায কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। 

 ভন্ত্রণারবয়য মকায়াে িায র্বর্ত্তক ফাবজে প্রাক্করন প্রস্তুত কবয অনরাইবন মপ্রযণ কযা য়। 

 ভন্ত্রণারবয়য ভার্ক, লান্ার্ক আয় ও ব্যবয়য র্াফ প্রস্তুত কবয অনরাইবন মপ্রযণ কযা য়। 

 ভন্ত্রণারবয়য অথ ি ফছবযয আয় ও ব্যবয়য ভ িন র্াফ প্রস্তুত কবয অনরাইবন মপ্রযণ কযা য়। 

 ভন্ত্রণারবয়য অর্ডে আর্ত্ত ভৄ র্নষ্পর্ত্তয জন্য ব্রড ে জফাফ প্রস্তুত কবয অনরাইবন মপ্রযণ কযা য়। 

 র্াফ াখায অন্যান্য কাম িক্রভ ই-পাইর্রংএয ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা য়। 

 

 

ফাস্তফায়নাধ ন প্রকল্পভ 
 

Better work programme – এয কাম িক্রভ 

আইএরও এয ায়তায় ততর্য মাাক র্বল্প Better Work Programme ফাস্তফার্য়ত বে । এয আওতায় ২০০টিয 

মফর্ করকাযখানা র্নফন্ধন কযা বমবছ এফং মখাবন ৪,৫৭,২৬৯ জন শ্রর্ভক কভ িযত আবছন। উি শ্রর্ভকবদয ভবধ্য ৫৪ 

তাংই নায  শ্রর্ভক। ২২টি আন্তজিার্তক ব্রাি ও র্যবেইরায র্ক্রয়বাবফ Better Work Programme কাম িক্রভবক 

ায়তা কযবছ। এ কাম িক্রবভয আওতায় এ ম িন্ত ২২৮৬টি এোডবাইজার্য র্বর্জে ম্পন্ন বমবছ। ১১৮টি ইিার্ে মর্ভনায 

আবয়াজন কযা বয়বছ। ৩৬০টি এববভি বয়বছ এফং ১৮৫টি প্রর্ক্ষণ আবয়াজন কযা বয়বছ। উি প্রর্ক্ষণগুবরাবত 

মভাে ৭৫৪৫ জন শ্রর্ভক অংগ্রণ কবযবছ; মায ভবধ্য ৩৫ তাং র্ছবরন ভর্রা প্রর্ক্ষাথী। এছািা, মাশ্যার ডায়ারবগয 

মক্ষবে ফর্ণ িত মপ্রাগ্রাভভূি কাযখানাগুবরা মফ এর্গবয়। র্নফ িাচবনয ভাধ্যবভ ১০৫টি কাযখানাবত াটি ির্বন কর্ভটি গঠন 

কযা বয়বছ। উি কর্ভটিগুবরাবত ১১২১ জন শ্রর্ভক প্রর্তর্নর্ধ র্নফ িার্চত বয়বছ। ১,৯৬,১৮৫ জন শ্রর্ভক (৫৬ তাং 

ভর্রা) তাবদয মবাোর্ধকায প্রদান কবযবছ। র্নফ িার্চত প্রর্তর্নর্ধবদয ভবধ্য ৪২ তাং ভর্রা শ্রর্ভক। ৭৮টি মইপটি 
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কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ মাবত ৫৮৬জন প্রর্তর্নর্ধ যবয়বছন; তন্বধ্য ২০৭ জনই ভর্রা প্রর্তর্নর্ধ। এক কথায়, ততর্য 

মাাক কাযখানাভব Better Work Programme-এয ফাস্তফায়ন, মখানকায কভ ির্যবফবয উন্নয়ন ও শ্রর্ভক 

অর্ধকায যক্ষা মদবয ততর্য মাাক ব্যফাবক প্রর্তবমাগ  কযবত ভূর্ভকা যাখবছ।   

 

Improving Working Conditions in the Ready-Made 
 Garment Sector in Bangladesh- Phase-II  ল িক প্রকল্প 

ILO-এয ায়তায় শ্রর্ভক, ভার্রক ও শ্রভ ভন্ত্রণারবয়য মমৌথ স্বাক্ষবয ততয  মাাক র্বল্প অর্ি-র্নযাত্তা র্নর্িত কযায 

রবক্ষে কভ ির্যকল্পনা অুষমায়  National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural 

Integrety in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh গৃ ত বয়বছ। উবযাি কভ ির্যকল্পনা 

ফাস্তফায়বনয জন্য ILO ২৪.৫ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরাবযয Improving Working Conditions in the Ready-

Made Garment Sector in Bangladesh  ল িক একটি প্রকল্প ফাস্তফার্য়ত বয়বছ। ইবতাভবধ্য উি প্রকবল্পয 

অধ বন যকায, BUET, ACCORD ও ALLIANCE এয ভাধ্যবভ ফ িবভাে ৩৭৮০ টি গাবভ িি কাযখানা 

বযজর্ভবন র্যদ িন কবয প্রবয়াজন য় ংস্কায কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বছ। অতেন্ত ঝুঁর্কপূণ ি ১৬৩ টি কাযখানা ফন্ধ কবয 

মদওয়া বয়বছ। ২০১৭ ার মথবক ২০২৩ ার ম িন্ত মভয়াবদ ২৪.৫ র্ভর্রয়ন ডরায ব্যবয় ফাস্তফার্য়ত এ প্রকল্পটিয ২য় ম িাবয় 

প্রবয়াজন য়  কাযখানা ংস্কায কামক্রিভ অব্যাত আবছ । 

 

Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI)- ল িক প্রকল্প গ্রণ 

উত্তযফবঙ্গয দার্যদ্রে র্িত এরাকায ভর্রা জনবগা্ বক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ভাধ্যবভ ততয  মাাক র্বল্প কভ িংস্থাবনয 

রবক্ষে র্ফশ্বব্যাংবকয অথ িায়বন প্রায় ৩২৬ মকাটি (র্তনত ছার্ি মকাটি) োকা  ব্যবয় Northern Areas Reduction 

of Poverty Initiatives (NARI)- ল িক প্রকল্প গ্রণ কযা বয়বছ। এ প্রকবল্পয ভাধ্যবভ মদবয ৩টি এরাকায় (ঢাকা, 

চট্টগ্রাভ, ঈশ্বযদ ) ডযবভের্য ও মের্নং মিায গবি মতাবর মদবয উত্তযফবঙ্গয দার্যদ্র র্িত ০৫টি মজরায )রারভর্নযাে, 

যংপুয, কুর্িগ্রাভ, ন রপাভায  ও গাইফান্ধা( ১০,৮০০ (দ াজায আেত) জন ভেফ ভর্রাবক গাবভ িি মেবড প্রর্ক্ষণ 

প্রদাবনয ভাধ্যবভ কভ িংস্থান উবমাগ  কবয গবি মতারা রবক্ষে প্রকল্পটি ২০১২ মথবক ২০১৮ ার  মভয়াবদ ফাস্তফার্য়ত য় । 

প্রকল্পটি ইবতাভবধ্য ভাপ্ত বয়বছ। এ প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ৯০৯৯ জনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ এফং ৫৯২৫ জন 

চাকুয বত প্রবফ কবযবছন। 

াফর্রক প্রাইববে াে িনায  (র্র্র্)-এয আওতায় গাজ পুবযয েংগ  ও নাযায়ণগবঞ্জয চালািায় Occupational 

Diseases Hospital র্নভ িাণ  ল িক প্রকল্প 

শ্রর্ভকবদয মাগত মযাবগয র্চর্কৎায জন্য অথ িননর্তক র্ফলয়ক ভর্ন্ত্রবা কর্ভটিয অুষবভাদনক্রবভ র্র্র্-এয আওতায় 

নাযায়ণগঞ্জ ও েংগ বত ২টি র্ফবলার্য়ত াাতার জাুষয়ার্য ২০১৮ বত র্ডবম্বয ২০২১ ম িন্ত মভয়াবদ ফাস্তফায়বনয 

উবর্দ্াগ মনয়া বয়বছ। 

প্রকবল্পয রক্ষেভাো: 

 শ্রর্ভকবদয জন্য স্বল্প ব্যবয় আদৄর্নক সুবমাগ সুর্ফধা ম্বর্রত মাগত মযাবগয র্চর্কৎায ব্যফস্থা কযা । 

 নাযায়ণগবঞ্জয চালািায় ও েংগ বত মাগত মযাবগয র্চর্কৎায জন্য মথাক্রবভ ৩০০ ও ২৭৫ য্যা র্ফর্ি 
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াাতার র্নভ িাণ কযা বফ । এয ভবধ্য শ্রর্ভকবদয মাগত মযাবগয র্চর্কৎায জন্য মথাক্রবভ ১০০ ও ৭৫ য্যা  

ংযক্ষণ কযা বফ ।  

  Occupational Diseases Hospital with Labour Welfare Center  ল িক প্রকবল্পয প্রর্তটি 

ইউর্নবে ন্যেনতভ ১০ য্যার্ফর্ি একটি ফাণ ি ইউর্নে-এয ব্যফস্থা যাখা বয়বছ ।   

 প্রকবল্পয ICU এফং CCU-এয ব্যফস্থা যবয়বছ । 

 Out Patient Consultation Fee বফ িাচ্চ ১০০ োকা র্নধ িাযণ কযা বয়বছ । 

 In Patient Bed Rent প্রর্তর্দবনয জন্য ফ িাকুবল্য ৭৯৯ োকা র্নধ িাযণ কযা বয়বছ । এয ভবধ্য Bed 

Rent, Consultation  এফং Diagnostics Fee অন্তর্ভ িি  যবয়বছ ।  

 Operation Charge ভল্য তার্রকায় উবের্খত দবযয উয ৬০% হ্রাকৃত দবয র্নধ িাযণ কযা বয়বছ । 

 Consumable Item -এয র্ফর প্রকৃত খযচ অুষমায়  র্নধ িার্যত বফ ।  

“Implementation of the National Employment Injury  
Insurance Scheme of Bangladesh”-  ল িক প্রকল্প: 

জাভ িান যকাবযয ায়তায় ততয  মাাক র্বল্প র্নবয়ার্জত শ্রর্ভকবদয র্নযাদ-কভ ি-র্যবফ র্নর্িতকযণ, কভ িযত 

অফস্থায় ইনজুর্য হ্রা কযায জন্য “Implementation of the National Employment Injury 

Insurance Scheme of Bangladesh”  ল িক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা বে । প্রকল্পটি ILO-এয 

বমার্গতায় জুরাই ২০১৬ বত জুন ২০১৮ ার ম িন্ত মভয়াবদ ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। 

 

Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial  
Relations in Bangladesh RMG Industry  ল িক প্রকল্প: 

ততয  মালাক র্বল্প কভ িযত  ভার্রক  শ্রর্ভক ও যকায বক্ষয  ভবধ্য social dialogue-এয ভাধ্যবভ অথ িাৎ 

াযস্পর্যক আবরাচনায ভাধ্যবভ র্ল্প ম্পকি উন্নয়ন, র্ল্প-র্ফবযাধ প্রর্তবযাধ এফং ার্র ও ভধ্যস্থতা কাম িক্রভবক আযও 

গ্রণবমাগ্য, র্নব িযবমাগ্য ও  স্বে কযায জন্য এ প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়বছ। প্রকল্পটি সুইবডন ও মডনভাকি যকাবযয আর্থ িক 

ায়তায় ৬৬ মকাটি োকা ব্যবয় আইএরও -এয কার্যগয  ায়তায় এর্প্রর ২০১৬ মথবক ভাচ ি ২০২১ ম িন্ত ফাস্তফায়ন কযা 

বে। 

 

শ্রভ বফন র্নভ িাণ প্রকল্প 

এ ভন্ত্রণারবয়য আওতাধ ন শ্রভ র্যদপ্তয অর্ধদপ্তবয উন্ন ত ওয়ায় এয জনফর কাঠাবভা এফং মফায র্যয বৃর্ি মবয়বছ। 

র্নযাদ কভ ি র্যবফ র্নর্িতকযণ, শ্রর্ভক-কভ িচায  এফং র্ল্প প্রর্ত্ান ভার্রকবদয কাম িকয ও দ্রুত মফা প্রদান কযায 

রবক্ষে ইর্তভবধ্য ঢাকায র্ফজয় নগয এরাকায় ২০ তাং জর্ভয উয একটি ২৫ তরা “শ্রভ বফন” র্নভ িাণ কাম িক্রভ গ্রণ 

কযা বয়বছ। প্রকল্পটিয প্রাক্কর্রত ব্যয় প্রায় ৬৩ মকাটি োকা। ২০১৪-২০১৮ মভয়াবদ ফাস্তফার্য়ত প্রকল্পটি ভাপ্ত বয়বছ।  
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মদবয াফ িতে অঞ্চবর শ্রর্ভকবদয শ্রভ অর্ধকায ম্পবকি বচতনতা সৃর্ি, শ্রভ কল্যাণ র্নর্িতকযণ, তাবদয 

দক্ষতা উন্নয়ন কাম িক্রভ ম্প্রাযণ  এফং মজাযদাযকযবণ ঘাগিায় একটি ফহুভৄখ  সুফর্ধা শ্রভ কল্যাণ 

কভপ্লবে র্নভ িাণ”প্রকল্প 

যাঙ্গাভাটি মজরায ঘাগযায় ৬৫.৯৩ মকাটি োকা ব্যবয় জুরাই, ২০১৭ বত জুন, ২০২০ ার ম িন্ত মভয়াবদ প্রকল্পটি 

ফাস্তফার্য়ত বে । প্রকল্পটিয উবেশ্যভ র্নন্রূ: 

 

 মদবয ০৩ টি াফ িতে মজরায় ফফাযত শ্রর্ভক এফং তাবদয র্যফাবযয দস্যবদয াভর্জক কল্যাণ, মাগত 

দক্ষতা উন্নয়ন ও কভ িবক্ষবে শ্রর্ভবকয অর্ধকায প্রর্ত্ায সুর্নিয়তা র্ফর্ফধ মফাভরক কাম িক্রভ ম্প্রাযণ; 

 াফ িতে মজরায় ফফাযত প্রার্ত্ার্নক ও অপ্রার্ত্ার্নক কর শ্রর্ভক এফং তাবদয র্যফাবযয দস্যবদয র্ফনা 

ভবল্য র্চর্কৎা মফা প্রদাবন ল্যাফবযের্য সুর্ফধা ১০ য্যা র্ফর্ি শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র র্নভ িাণ; 

 উজাত য় মালাক/ণ্য উৎাদবনয উৎকল িতা বৃর্িবত এফং মাগত দক্ষতা উন্নয়বনয রবক্ষে নায বদয আফার্ক 

প্রর্ক্ষবণয ব্যফস্া গ্রণ; 

 উজাত য় শ্রর্ভক র্যফাবযয দস্যবদয জন্য কভ িভৄখ  র্ফর্বন্ন মেবড প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ উাজিনক্ষভ ভানফ ম্পবদ 

রূান্তবযয কাম িক্রভ গ্রণ; 

 ংখ্যারঘু নৃ-তার্িক জনবগার্্য উন্নয়বন র্যকল্পনা কর্ভবনয একবনক কর্ভটি কতৃিক প্রদত্ত র্নবদ িনায 

ফাস্তফায়ন। 

 

“Gender Equality and Women‟s Empowerment at Work Place”- ল িক প্রকল্প 

কভ িবক্ষবে মজিায ভতা ও নায য ক্ষভতায়বনয উন্নয়ন এফং মজিায র্বর্ত্তক র্ংতা ও মমৌন র্ন িন অন্যান্য 

য়যার্ন হ্রাকযবণয জন্য জুরাই, বত র্ডবম্বয ২০১৭  ম িন্ত যফতীবত ২০২০ ম িন্ত ফর্ধ িত কযা য়। প্রকবল্পয ব্যয়  

৫২৮.৪৪ োকা। প্রকল্পটিয ভাধ্যবভ -  

 মজিায র্বর্ত্তক র্ংতা প্রর্তবযাবধ ন র্ত ও আইনগত কাঠাবভা উন্নতয বফ; 

 শ্রভ র্যদ িকবদয এফং র্ল্প পুর্রবদয কভ িবক্ষবে মজিায র্বর্ত্তক র্ংতা এফং মমৌন অর্ধকায ও প্রজনন স্বাস্থে 

ম্পবকি যাভ ি প্রদাবন ভবনার্নবফ কযায ক্ষভতা বৃর্ি াবফ; 

 শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য অধ ন প্রর্ক্ষণ প্রর্ত্ান )আইআযআই, শ্রভকল্যাণ মকন্দ্র( কতৃিক র্যচার্রত ইন-

ার্ব ি ও র্প্র-ার্ব ি  প্রর্ক্ষবণ ‘মজিায র্বর্ত্তক র্ংতা এফং ক্ষর্তকয আচযণ’ র্ফলয়টি অন্তর্ভ িি বফ; 

 মজিায র্বর্ত্তক র্ংতা মভাকার্ফরা কযায ব্যাাবয সুর্র ভাজ ংস্থা )Civil Society 

Organization) এফং মফ-যকার্য খাবতয অং দায ত্ব র্িার  বফ; 

 উন্নয়ন ও ভানর্ফক উবয় ম িাবয় মজিায র্বর্ত্তক র্ংতা এফং ক্ষর্তকয আচযণ প্রর্তবযাধ ও প্রর্তত কযায 

তথ্য ও মফায প্রাপ্যতা বৃর্ি াবফ ৷ 

নাযায়নগবঞ্জয ফন্দয ও চট্টগ্রাবভয কালুয ঘাবে শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র শ্রভজ ফ  মাবির র্নভ িাণ প্রকল্প 

প্রকল্পটিয আওতায় কভ িজ ফ  ভর্রা শ্রর্ভকবদয জন্য স্বল্প ব্যবয় র্নযাদ ও স্বাস্থেম্মত আফাবনয ব্যফস্থা র্নভ িাণ কযা, 

সু্ঠ ও াভার্জক ভানম্মত আফার্ক র্যবফ সুর্নর্িত কযা এফং াভার্জক ক্ষভতায়বনয ভাধ্যবভ ফফাযত ভর্রা 

শ্রর্ভকবদয উৎাদন রতা বৃর্িবত ায়তা কযায জন্য গাবভ িি মটরেবয কভ িযত নায  শ্রর্ভকবদয আফান ভস্যা 
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র্নযবনয জন্য শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় কতৃিক চট্টগ্রাবভয কালুযঘাবে ৯৬০ ষ্যা ও নাযায়ণগবঞ্জ ফন্দবয ৭০০ ষ্যা 

ফ িবভাে ১৬৬০ ষ্যা র্ফর্ি ২টি ডযর্ভের্য র্নভ িাবণয জন্য  এর্প্রর ২০১৮ বত র্ডববম্বয ২০২০ ম িন্ত মভয়াবদ একটি 

প্রকল্প ফাস্তফার্য়ত বে। ম্পূণ ি যকার্য খযবচ র্নর্ভ িত প্রকল্পটিয প্রাক্কর্রত ব্যয় ১১৫ মকাটি ২৩ রক্ষ োকা । 

 

„„Employment Injury Protection Scheme for the workers in the Textile and Leather Industries”- ল িক 

প্রকল্প 

কভ িবক্ষবে র্নযাত্তা, কভ িবক্ষবে দুঘ িেনা ঘেবর র্চর্কৎা, ক্ষর্তপূযণ এফং দুঘ িেনা ফ ভা চালু কযায জন্য জাভ িান যকাবযয 

ায়তায় GIZ-এয অথ িায়বন ‘‘Employment Injury Protection and Rehabilitation 

Project”- ল িক প্রকল্পটি  ঘ্রই ফাস্তফার্য়ত বফ।  

 

শ্রভ অর্ধদপ্তযাধ ন “০৬টি অর্প পুনাঃ র্নভ িাণ ও আদৄর্নকায়ন”  ল িক প্রকল্প 

প্রকল্পটি নার্যাফাদ, চট্টগ্রাভ; চালািা, নাযায়ণগঞ্জ; ফগুিা মৌয এরাকা; গাইফান্ধা মৌয এরাকা; ভংরা, ফাবগযাে ও 

রূা, খুরনা এরাকায় ফাংরাবদ যকাবযয অথ িায়বন ৫৮৩৯ রক্ষ োকা ব্যবয় ০৬টি অর্প পুন:র্নভ িাণ ও আদৄর্নকায়ন 

প্রকল্প এর্প্রর/২০১৭ বত জুন/২০২০ মভয়াবদ ফাস্তফার্য়ত বে। প্রকল্পটি ফাস্তফার্য়ত বর প্রকল্প এরাকায় র্ফর্দ্ভান র্ল্প 

কাযখানা ও প্রর্ত্াবন কভ িযত কর নায -পুরুল শ্রর্ভক ও তাবদয র্যফাবযয দস্যবৃন্দ সুর্ফধা াবফ। প্রকবল্পয উবেশ্য 

র্নম্নরু:  

• শ্রভ অর্ধদপ্তবযয ৬ টি জ ণ ি, ক্ষর্তগ্রস্থ ও পুযাতন বফন পুন:র্নভ িাণ কবয দাপ্তর্যক কাবজয উবমাগ কযণ এফং 

ংর্িি এরাকায় র্নয়র্ভত মফা (ার্ব ি) ম্প্রাযণ; 

• শ্রভকল্যাণ মকবন্দ্রয ভাধ্যবভ জ্ঞানর্বর্ত্তক দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ, স্বাস্থে মফা, স্বাস্থে বচতনতা, র্যফায 

র্যকল্পনা, শ্রর্ভকবদয ও তাবদয র্যফাবযয দস্যবদয জন্য র্ফবনাদন মফা প্রদান; 

• দক্ষতা উন্নয়ন এফং র্ল্প ম্পকি জ্ঞান র্বর্ত্তক উৎাদনভৄখ  জনর্ি ততর্যয জন্য র্ল্প ম্পকি ইন্পটিটিউে, চেগ্রাভ 

এয ভাধ্যবভ র্ল্প ম্পকি প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চয আদৄর্নকায়ন; 

• শ্রর্ভকবদয অর্ধকায এফং নায য ক্ষভতায়ন ভতা র্নর্িতকযবণয রবক্ষে শ্রভ অর্ধদপ্তবযয ভাধ্যভ আইন  প্রচাযণা 

র্যচারনা; 

• শ্রর্ভকবদয জন্য প্রবয়াজন ভার্পক দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ বৃর্ি কযা; 

• শ্রভ র্ফফাদ এফং শ্রভ ংর্িি সুর্ফধাববাগ বদয শ্রভ ভস্যায জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কভ িসূচ  র্যচারনা কযা। 

 

“জাত য় মাগত স্বাস্থে ও র্নযাত্তা র্ফলয়ক গবফলণা এফং প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউে স্থান”  ল িক প্রকল্প 

প্রকল্পটি মতযখার্দয়া, যাজা বত  মবন্ফম্বয ২০১৮ বত জুন ২০২১ মভয়াবদ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন 

অর্ধদপ্তবযয অধ বন ফাস্তফার্য়ত বে। প্রকল্পটিয প্রাক্কর্রত ব্যয় ধযা বয়বছ  ১৬৫২৮.৩৩ রক্ষ োকা )যাজস্ব ১৩১৫.১০ রক্ষ 

, ভরধন ১৪৪৫১.২২ রক্ষ োকা ও অন্যান্য ৭৬২.০১ রক্ষ োকা( মদবয র্ল্প কাযখানায় র্নযাদ কভ ির্যবফ র্নিতকযণ 

ও উৎাদন বৃর্ি কযা প্রকল্পটিয প্রধান উবেশ্য। ভার্রক, শ্রর্ভক ও করক্ষবক OSH ম্পবকি সুস্পি ধাযণা প্রদান কযা, 

OSH র্ফলবয় প্রর্তবযাধভরক ব্যফস্তা গ্রবণ শ্রর্ভকবদয বচতন কযা এফং OSH র্ফলবয় প্রবয়াজন য় গবফলণা কাম িক্রভ 

র্যচারনা কযা প্রকল্পটিয রক্ষেভাো। প্রকবল্পয কাম িক্রবভয ভবধ্য ০৯ টি বফন র্নভ িাণ, বচতনতাভরক প্রর্ক্ষণ, মকা ি 

কার্যকুরাভ ততয , মানফান, মন্ত্রার্ত ও আফাফে ংগ্র উবেখবমাগ্য। এয ভবধ্য বফনগুর্রয র্নভ িাণ কাজ এফং প্রর্ক্ষণ 

কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। াাার্ মকা ি কার্যকুরাভ ততয  এফং মানফান ংগ্রবয কাম িক্রভ অর্চবযই শুরু কযা বফ। 
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আুষলর্ঙ্গক  মন্ত্রার্ত ও আফাফ ে প্রকবল্পয মভয়াবদয মল ম িাবয় ংগ্র কযা বফ।  

 

“Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial  
Relations in Bangladesh RMG Industry”  ল িক প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

প্রকল্পটি সুইবডন ও মডনভাকি যকাবযয ৬৬ মকাটি োকা অথ িায়বন আইএরও-এয কার্যগর্য ায়তায় এর্প্রর ২০১৬ মথবক 

ভাচ ি ২০২১ ম িন্ত ফাস্তফায়বনয উবর্দ্াগ গ্রণ কযা বয়বছ। প্রকল্পটিয ভর উবেশ্য বরা, ততয  মালাকর্বল্পয  ভার্রক ও 

শ্রর্ভবকয ভবধ্য ংরা-প্রর্ক্রয়ায প্রায এফং ম্পকি উন্নয়বনয ভাধ্যবভ র্ল্প-র্ফবযাধ প্রর্তবযাধ এফং ার্র ও ভধ্যস্থতা 

কাম িক্রভবক আযও গ্রণবমাগ্য, র্নব িযবমাগ্য ও স্বে কযা। প্রকবল্পয সুর্নর্দ িি উবেশ্যভ বরা )১( াভার্জক ংরা, 

কভ িবক্ষবে বমার্গতা এফং র্ফবযাধ র্নষ্পর্ত্তয মেকই উন্নয়ন; )২( ার্র ও ভধ্যস্ততায মেকই ও কাম িকয ির্ত 

প্রর্ত্া; )৩( র্রঙ্গ-ভতায র্ফলবয় জাগ থাকা াভার্জক ংরা এফং র্ফবযাধ র্নবযাধ ও র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষে ভার্রক ও 

শ্রর্ভক ংগঠবনয ক্ষভতা বৃর্ি। এ প্রকল্পটি ফাস্তফায়বনয উবেবশ্য ইবতাভবধ্য প্রকল্প দর্রর স্বাক্ষর্যত বয়বছ। 

 

 শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ২০১৮-১৯ অথ ি-ফছবযয র্ফর্ফধ তথ্য 

 

প্রার্নক 

 

কভ িকতিা/কভ িচায বদয ংখ্যা )যাজস্ব ফাবজবে( 

 

 

ংস্থায স্তয অুষবভার্দত 

দ 

পূযণকৃত 

দ 

শূন্যদ ফছযর্বর্ত্তক ংযর্ক্ষত 

)র্যবেননকৃত( অস্থায়  দ 

ভন্তব্য* 

ভন্ত্রণারয় 

 

১৫৭ ১২৪ ৩৩ -  

অর্ধদপ্তয/ংস্থাভ/ংভেি 

অর্প )বভাে দ ংখ্যা( 

২০৪৬ ১৩২৩ ৭২৩ ৯৮৪  

মভাে ২২০৩ ১৪৪৭ ৭৫৬ ৯৮৪   

       

শূন্যবদয র্ফন্যা 

 

অর্তর্যি 

র্চফ/তদূর্ধ্ি দ 

মজরা 

কভ িকতিায দ 

অন্যান্য ১ভ 

মশ্রর্ণয দ 

২য় মশ্রর্ণয 

দ 

৩য় মশ্রর্ণয 

দ 

৪থ ি মশ্রর্ণয 

দ 

মভাে 

- - ২২৯ ১৯১ ২০১ ১৩৫ ৭৫৬ 

 

 

র্নবয়াগ/বদান্নর্ত প্রদান 

 

প্রর্তবফদনাধ ন ফছবয বদান্নর্ত নতুন র্নবয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ িকতিা কভ িচায  মভাে কভ িকতিা কভ িচায  মভাে 

০১ ০৩ ০৪ ০৫ ৪৪ ৪৯ - 

 

ভ্রভণ/র্যদ িন )বদব( 
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ভ্রভণ/র্যদ িন 

)বভাে র্দবনয ংখ্যা( 

ভন্ত্র /উবদিা প্রর্তভন্ত্র /উভন্ত্র /বস্পার 

এোর্বস্টি 

র্চফ ভন্তব্য 

উন্নয়ন প্রকল্প র্যদ িন - ৮৩ ২৪ - 

াফ িতে চট্টগ্রাবভ ভ্রভণ     

 

ভ্রভণ/র্যদ িন )র্ফবদব( 

 

ভ্রভণ/র্যদ িন 

 )বভাে র্দবনয ংখ্যা( * 

ভন্ত্র /উবদিা প্রর্তভন্ত্র /উভন্ত্র / 

মস্পার এোর্বস্টি 

র্চফ ভন্তব্য 

- - ৪১ ৩৬ - 

     

 

 

অর্ডে আর্ত্ত 

 

অর্ডে আর্ত্ত ংক্রান্ত তথ্য )০১ জুরাই ২০১৮ মথবক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত( 

)োকায অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান কযবত বফ( 

ক্রর্ভক ভন্ত্রণারয়/ 

র্ফবাগভবয  

নাভ 

অর্ডে আর্ত্ত ব্রডর্বে 

জফাবফয 

ংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ডে আর্ত্ত অর্নষ্পন্ন অর্ডে আর্ত্ত 

ংখ্যা োকায র্যভাণ 

)বকাটি োকায়( 

ংখ্যা োকায র্যভাণ 

)বকাটি োকায়( 

ংখ্যা োকায র্যভাণ 

)বকাটি োকায়( 

১ শ্রভ ও 

কভ িংস্থান 

ভন্ত্রণারয়  

২৮ ১০.২৯২১৬৩২ ১৪ ৭ ১.১৫৫৪১২১ ২১ ৯.১৩৬৭৫১১ 

২ করকাযখানা 

ও প্রর্ত্ান 

র্যদ িন 

অর্ধদপ্তয 

২৪ ২.৯৫৫৯৩৮৬ ২২ --- --- ২৪ ২.৯৫৫৯৩৮৬ 

৩ শ্রভ অর্ধদপ্তয ১২ ০.৭৭০৫২২৬ ০৮ --- --- ১২ ০.৭৭০৫২২৬ 

৪ শ্রভ আ র 

োইবুেনার 

১৪ ০.০৫৫৬৩৩৬ ০২ --- --- ১৪ ০.০৫৫৬৩৩৬ 

৫ র্নম্নতভ ভজুয  

মফাড ি 

--- --- --- --- --- --- --- 

 ৭৮ ১৪.০৭৪২৫৮ ৪৬ ০৭ ১.১৫৫৪১২১  ৭১ ১২.৯১৮৮৪৫৯ 

                   ফ িবভাে 

 

 

 শৃিরা/র্ফবাগ য় ভাভরা )ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ এফং অর্ধদপ্তয/ংস্থায র্ম্মর্রত ংখ্যা( 

 

প্রর্তবফদনাধ ন অথ ি-ফছবয (২০১৮-

১৯( ভন্ত্রণারয়/অর্ধদপ্তয/ 

ংস্থাভব পুর্ঞ্জভূত মভাে র্ফবাগ য় 

ভাভরায ংখ্যা 

প্রর্তবফদনাধ ন ফছবয র্নষ্পর্ত্তকৃত  ভাভরায ংখ্যা অর্নষ্পন্ন  র্ফবাগ য় 

ভাভরায ংখ্যা চাকুর্যচুের্ত/ 

ফযখাস্ত  

অব্যার্ত  অন্যান্য দণ্ড মভাে 

০৮ - ০২ ০২ ০৪ ০৪ 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ 

24 
 

 

 যকায কতৃিক/যকাবযয র্ফরুবি দাবয়যকৃত ভাভরা )০১ জুরাই ২০১৮ মথবক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত( 
 

যকার্য ম্পর্ত্ত/স্বাথ ি 

যক্ষাবথ ি 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/আওতাধ ন 

ংস্থাভ কতৃিক দাবয়যকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ-এয 

র্ফরুবি দাবয়যকৃত 

র্যে ভাভরায ংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বনয 

মক্ষবে যকাবযয র্ফরুবি 

দাবয়যকৃত ভাভরায ংখ্যা 

দাবয়যকৃত মভাে 

ভাভরায ংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত মভাে 

ভাভরায ংখ্যা 

১০৬ ৩৬ - ১৪২ ৭৪ 

 

ভানফম্পদ  উন্নয়ন 

 

মদবয অবেন্তবয প্রর্ক্ষণ )০১ জুরাই ২০১৮ মথবক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত( 

  

 

প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চয মভাে ংখ্যা ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধ ন ংস্থাভ মথবক অংগ্রণকায য 

ংখ্যা  

৫০টি ১০৮৭ জন 

 

ভন্ত্রণারয়/অর্ধদপ্তয কতৃিক প্রর্তবফদনাধ ন অথ ি-ফছবয )২০১৮-১৯( মকান ইন-াউজ প্রর্ক্ষবণয আবয়াজন কযা বয় থাকবর 

তায ফণ িনা 

 

ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধ ন ংস্থাভ প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চয মভাে ংখ্যা 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় ১৪৬ জন 

করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয ৪৮৩ জন 

শ্রভ অর্ধদপ্তয ৬৩৩ জন 

র্নম্নতভ ভজুয  মফাড ি ১১ জন  

   

২০১৮-২০১৯ অথ ি-ফছবয )০১ জুরাই ২০১৮ মথবক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত( প্রর্ক্ষবণয জন্য র্ফবদ গভনকায  কভ িকতিায 

ংখ্যা: ৮৩ জন 

 

মর্ভনায/ওয়াকি ংক্রান্ত তথ্য )০১ জুরাই ২০১৮ মথবক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত( 

 

মদবয অবেন্তবয মর্ভনায/ওয়াকিবয ংখ্যা মর্ভনায/ওয়াকিব অংগ্রণকায বদয ংখ্যা 

৩৫টি ৪০৩ জন 
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শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ভল্যায়ন প্রর্তবফদন  

           

  

  

মকৌরগত 

উবেশ্য 

মকৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান  

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রক্ষেভাো/র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

 

১০০% 

অর্ত উত্তভ  

 

৯০% 

উত্তভ 

 

৮০% 

চরর্তভান 

 

৭০% 

চরর্ত 

ভাবনয র্নবম্ন 

৬০% 

অজিন প্রাপ্ত 

নম্বয  

 

 

 

 

 

 

[১]. শ্রভ 

ম্পর্কিত 

কভপ্লাইন্প 

উন্নয়ন; 

 

 

 

 

 

 

২৮ 

[১.১] মফযকার্য মটরেবয কভ িযত 

শ্রর্ভকবদয মাগত স্বাস্থে, র্নযাত্তা 

এফং কল্যাণ র্নর্িতকযণ 

[১.১.১] কভপ্লাবয়ন্প র্নর্িতকৃত কাযখানা 

ও প্রর্ত্ান 

ংখ্যা ৬.০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ২১০৬  

[১.২] র্যদ িন কাম িক্রভ র্যচারনা [১.২.১] র্যদ িনকৃত কাযখানা ও 

প্রর্ত্ান 

ংখ্যা ৪.০০ ৩৫০০০ ৩৪০০০ ৩৩০০০ ৩২০০০ ৩১০০০ ৪৩৪০১  

[১.২.২] কাযখানা র্যদ িবন প্রদত্ত 

সুার্য ফাস্তফার্য়ত 

% ২.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

৩৫ ৩০ ৫১  

[১.৩] উদ্বঠিকযণ অুষ্ান র্যচারনা [১.৩.১] আবয়ার্জত উদ্বঠিকযণ অুষ্ান ংখ্যা ৪.০০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৮৩২  

[১.৪] শ্রভ আইন বংগকায  কাযখানা 

ও প্রর্ত্াবনয র্ফরুবি ভাভরা দাবয়য 

[১.৪.১] দাবয়যকৃত ভাভরা ংখ্যা ৪.০০ ১১০০ ১০৯০ ১০৮০ ১০৭০ ১০৬০ ১৪ 

২৯ 

 

[১.৫] কাযখানা ও প্রর্ত্াবনয 

রাইবন্প প্রদান ও নফায়ন 

[১.৫.১] প্রদানকৃত রাইবন্প ংখ্যা ৪.০০ ১১০০০ ১০৫০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ১৩২৩৭  

[১.৫.২] নফায়নকৃত রাইবন্প ংখ্যা ৪.০০ ১৫০০০ ১৪৬০০ ১৪৪০০ ১৪২০০ ১৪০০০ ২৫২২৭  

[২]  কাযখানা 

ও প্রর্ত্াবন 

কভ ির্যবফ 

উন্নয়ন; 

২১ [২.১] মেড ইউর্নয়ন র্নফন্ধবনয 

আবফদন 

[২.১.১] র্নষ্পর্ত্তকৃত আবফদন % ৬.০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৩ ৯০ ১০০  

[২.২] র্র্ফএ র্নফ িাচন র্যচারনা [২.২.১] র্র্ফএ র্নফ িাচন র্যচার্রত % ৫.০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৩ ৯০ ১০০  

[২.৩] ার্র  কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ শ্রভ 

র্ফবযাধ র্নষ্পর্ত্ত 

[২.৩.১] র্নষ্পর্ত্তকৃত শ্রভ র্ফবযাধ % ৪.০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০  

[২.৪] শ্রর্ভক-কভ িচায , ভার্রক এফং 

শ্রভ প্রাবনয াবথ  ংর্িি 

কভ িকতিা-কভ িচায বদয প্রর্ক্ষণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রর্ক্ষণ প্রাপ্ত জনফর  ংখ্যা ৪.০০ ৯৭০০ ৯৬৫০ ৯৬৪০ ৯৬৩০ 

 

৯৬০০ ১১৫৭৫  

[২.৫] অংগ্রণকায  কর্ভটিয র্নফ িাচন 

র্যচারনা 

[২.৫.১] র্নফ িাচন র্যচার্রত ংখ্যা ২.০০ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ৫০৬  
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মকৌরগত 

উবেশ্য 

মকৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান  

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রক্ষেভাো/র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

 

১০০% 

অর্ত  

উত্তভ 

৯০% 

উত্তভ 

 

৮০% 

চরর্ত

ভান 

৭০% 

চরর্ত ভাবনয 

র্নবম্ন 

৬০% 

অজিন প্রাপ্ত 

নম্বয  

[৩]  

শ্রর্ভকবদয 

কল্যাণ 

মজাযদাযকযণ 

১৪ [৩.১] মফযকার্য র্ল্প 

মটরেবয কভ িযত শ্রর্ভক-

কভ িচায বদয ন্যেনতভ ভজুর্য 

র্নধ িাযণ 

[৩.১.১] ন্যেনতভ ভজুর্য র্নধ িাযণকৃত র্ল্প 

মটরেয 

ংখ্যা ৩.০০ ৩ ২ ১ ০ 

 

 

০ ৩  

[৩.২] শ্রর্ভক কল্যাণ 

পাউবিন তর্ফর ও 

মকন্দ্র য় তর্ফর মথবক 

অুষদান প্রদান। 

 

[৩.২.১]  অুষদানপ্রাপ্ত শ্রর্ভক ও তাবদয 

র্যফাবযয দস্য 

ংখ্যা ৪.০০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ৩১৪০ 

 

 

[৩.৩] ঝর্কপূণ ি র্শুশ্রভ 

র্নযন 

[৩.৩.১] র্শুশ্রভ র্নযনকৃত ংখ্যা ৪.০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ১২৫৯২  

[৩.৪] কাযখানা ও প্রর্ত্ান 

র্যদ িবনয ভাধ্যবভ শ্রভ   

প্রর্তবযাধ ও র্নষ্পর্ত্ত  

[৩.৪.১] র্যদ িবনয ভাধ্যবভ র্নষ্পর্ত্তকৃত 

অর্ববমাগ 

% ৩.০০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫  

[৪]  দক্ষ শ্রভ 

র্ি সৃর্িয 

ভাধ্যবভ 

কভ িংস্থাবনয 

সুবমাগ বৃর্ি।  

৯ [৪.১] দক্ষ জনর্ি ততর্য, 

কভ িভৄখ  প্রর্ক্ষণ প্রদান এফং 

র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চ 

প্রণয়ন 

[৪.১.১] প্রর্ক্ষণ এফং ওয়াকিব 

অংগ্রণকায  

ংখ্যা ৫.০০ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ২০৭৮  

[৪.১.২]  প্রর্ক্ষণ ঘিা ংখ্যা ২.০০ ৬০০ ৫৪০ ৫৩০ ৫২০ ৫১০ ৬৮৭  

[৪.১.৩]  প্রর্ক্ষণাথী ংখ্যা ২.০০ ৮০০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২০ ৭১০ ৯৬৭  

[৫] উন্নয়ন 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়বন 

মফযকার্য 

খাবতয 

অংগ্রণ 

বৃর্ি 

০৩ [৫.১] র্র্র্ প্রকল্প গ্রণ ও 

ফাস্তফায়ন 

[৫.১.১] র্র্র্ এয আওতায় মাগত 

মযাবগয র্চর্কৎায জন্য চালািা, নাযায়ণগবঞ্জ 

৩০০ য্যা র্ফর্ি র্ফবলার্য়ত াাতার 

র্নভ িাবনয জন্য মফযকার্য অংর্দায র্নফ িাচন 

ম্পন্ন 

ংখ্যা ১.০০ ১     ১  

[৫.১.২] মকাম্পান  আইন-১৯৮৪ অুষমায়  

একটি মকাম্পান  গঠন কবয দযদাতা 

প্রর্ত্াবনয াবথ চুর্ি স্বাক্ষয। 

ংখ্যা ১.০০ ১     ১  

[৫.১.৩] র্র্র্ এয আওতায় মাগত 

মযাবগয র্চর্কৎায জন্য চালািা, নাযায়ণগবঞ্জ 

৩০০ য্যা র্ফর্ি র্ফবলার্য়ত াাতার 

র্নর্ভ িত 

% ১.০০ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ১৮ ০  
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মকৌরগত 

উবেশ্য 

মকৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান  

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 
কভ িম্পাদ

ন সূচবকয 

ভান 

রক্ষেভাো/র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

 

১০০% 

অর্ত উত্তভ  

 

৯০% 

 উত্তভ  

 

৮০% 

চরর্ত ভান 

 

৭০% 

চরর্ত ভাবনয 

র্নবম্ন 

৬০% 

অজিন প্রাপ্ত নম্বয  

আফর্শ্যক মকৌরগত উবেশ্য 

[১] 

কাম িির্ত

কভ ির্যবফ

 ও 

মফায 

ভাবনান্নয়ন 

 

১০ 

[১.১]ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগ ই-

পাইর্রং ির্ত ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] ফ্রি মডবস্কয 

ভাধ্যবভ গৃ ত ডাক ই-

পাইর্রং র্বস্টবভ 

আবরাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৬.৫  

[১.১.২] ই-পাইবর নর্থ 

র্নষ্পর্ত্তকৃত** 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮৫  

[১.২.৩] ই-পাইবর ে 

জায কৃত*** 

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৮২  

[১.২]ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কতৃিক 

অনরাইন মফা চালূ কযা 

[১.২.১] ন্যেনতভ একটি 

নতুন ই-ার্ব ি চালূকৃত 

তার্যখ ১ ১৫-০১-, ২০১৯ ১৭-২-২০১৯ ৩১-৩- 

২০১৯ 

৩০-৪- ২০১৯ ৩০.৫.১৯ ৬-৮-১৮  

[১.৩] ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ  কতৃিক 

উদ্ভাফন  উবর্দ্াগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] ডাোবফজ 

অুষমায়  ন্যেনতভ দুটি 

নতুন উদ্ভাফন  

উবর্দ্াগ/ক্ষূদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তার্যখ ১ ১১-৩- ২০১৯ ১৮-৩- 

২০১৯ 

২৫-৩-২০১৯ ১-৪- ২০১৯ ৮.৪.১৯ ১০-১২-

১৮ 

 

[১.৪] প্রর্তটি াখায় 

র্ফনিবমাগ্য নর্থয তার্রকা 

প্রণয়ন ও র্ফনি কযা 

[১.৪.১] র্ফনিবমাগ্য 

নর্থয তার্রকা প্রণ ত 

তার্যখ ০.৫ ১০-১-২০১৯ ১৭-১-২০১৯ ২৪-১- 

২০১৯ 

২৮-১-২০১৯ ৩১.১.১৯ ১৮-১২-

১৮ 

 

[১.৪.২] প্রণ ত তার্রকা 

অুষমায়  র্ফনিকৃত নর্থ 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০  

[১.৫] র্টিবজন্প চাে িায 

ফাস্তফায়ন 

[১.৫.১] ারনাগাদকৃত 

র্টিবজন্প চাে িায অুষমায়  

প্রদত্ত মফা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০  

[১.৫.২] মফাগ্র তাবদয 

ভতাভত র্যফ ক্ষণ 

ব্যফস্থা চালূকৃত 

তার্যখ ১ ৩১-১২- ২০১৮  ১৫-১- ২০১৯ ০৭-২- 

২০১৯ 

১৭-২-২০১৯ ২৮-২-১৯ ২৪-৯-১৮  

[১.৬] অর্ববমাগ প্রর্তকায 

ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

[১.৬.১] র্নর্দ িি ভবয়য 

ভধ্য অর্ববমাগ 

র্নষ্পর্ত্তকৃত 

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০  

[১.৬.২] অর্ববমাগ 

র্নষ্পর্তয র্ফলবয় 

অর্ববমাগকায বক 

অফর্তকযণ 

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০  

[১.৭] র্আযএর শুরুয ২ ভা 

পূবফ ি ংর্িি কভ িচায য 

[১.৭.১] র্আযএর 

আবদ জার্যকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০  
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র্আযএর ও ছুটি নগদায়নে 

জার্য কযা 

[১.৭.২] ছুটি নগদায়নে 

জার্যকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০  

 

 
 

 
 

মকৌরগত 

উবেশ্য 

মকৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান  

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রক্ষেভাো/র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

 

১০০% 

অর্ত উত্তভ  

 

৯০% 

 উত্তভ  

 

৮০% 

চরর্ত ভান 

 

৭০% 

চরর্ত ভাবনয 

র্নবম্ন 

৬০% 

অজিন প্রাপ্ত নম্বয  

আফর্শ্যক মকৌরগত উবেশ্য 

[২] আর্থ িক 

ও ম্পদ 

ব্যফস্থানা

য উন্নয়ন 

৮ 

[২.১] অর্ডে আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত 

কাম িক্রবভয উন্নয়ন 

 [২.১.১] র্েক্ষ য় বায় 

র্নষ্পর্ত্তয জন্য সুার্যকৃত 

অর্ডে আর্ত্ত 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩  

[২.১.২] অর্ডে আর্ত্ত 

র্নষ্পর্ত্তকৃত 

% ০.৫ ৫০ 

 

৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫  

[২.২] স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পর্ত্তয ারনাগাদ তার্রকা 

প্রস্থঠত কযা 

[২.২.১] স্থাফয ম্পর্ত্তয 

তার্রকা ারনাগাদকৃত 

তার্য

খ 

০.৫ ০৩-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২৮-২-

২০১৯ 

২৮-৩- 

২০১৯ 

১৫.৪.১৯ ১৮-১০-২০১৮  

[২.২.২] অস্থাফয ম্পর্ত্তয 

তার্রকা ারনাগাদকৃত 

তার্য

খ 

০.৫ ০৩-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২৮-২-

২০১৯ 

২৮-৩- 

২০১৯ 

১৫.৪.১৯ ৩০-০১-২০১৯  

[২.৩] ফাবজে ফাস্তফায়বন 

উন্নয়ন 

[২.৩.১] ফাবজে ফাস্তফায়ন 

র্যকল্পনা 

ং

খ্যা 

০.৫ ১ - - - - ১  

[২.৩.২] তেভার্ক ফাবজে 

ফাস্তফায়ন প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 

ং

খ্যা 

০.৫ ৪ ৩ - - - ৪  

[২.৪] ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসুর্চ 

ফাস্তফায়ন 

[২.৪.১] ফার্ল িক উন্নয়ন 

কভ িসুর্চ ফাস্তফার্য়ত 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮৫.৫৪  

[২.৫] ফার্ল িক ক্রয় 

র্যকরনা ফাস্তফায়ন 

[২.৫.১] ক্রয় র্যকরনা 

ফাস্তফার্য়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭২.৫৪  

[২.৬] অব্যবৃত/অবকবজা 

মানফান র্ফর্দ্ভান ন র্তভারা 

অনমায়  র্নষ্পর্ত্তকযণ 

[২.৬.১] র্নলর্ত্তকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  ১০০  

[২.৭] ফবকয়া র্ফদুেৎ র্ফর 

র্যবার্ধত কযা 

[২.৭.১] র্ফদুেৎ র্ফর 

র্যবার্ধত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০  

[২.৮] শূণ্য বদয র্ফয বত 

র্নবয়াগ প্রদন 

[২.৮.১] র্নবয়াগ প্রদানকৃত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ০  

[৩] জাত য় 

শূিাচায 

মকৌর ও 

তথ্য 

অর্ধকায 

৪ 

[৩.১] জাত য় শুিাচায 

কভ ির্যকল্পনা ও র্যফ ক্ষণ 

কাঠাবভা ফাস্তফায়ন **** 

[৩.১.১] র্নধ িার্যত ভবয় 

তেভার্ক প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 

ং

খ্যা 

১ ৪ ৩ - - - ১  

[৩.১.২] জাত য় শুিাচায 

কভ ির্যকল্পনা ও র্যফ ক্ষণ 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৮  
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ফাস্তফায়ন 

মজাযদাযক

যণ 

কাঠাবভা অন্তযভূ িি 

রক্ষেভাো ফাস্তফার্য়ত 

[৩.২] তথ্য  ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[৩.২.১] 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয কর  

তথ্য ও অনরাইন মফা 

তথ্য ফাতায়বন ংবমার্জত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০   ১০০  

[৩.৩] ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণয়ন ও  

প্রকা 

[৩.৩.১] ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

ওবয়ফাইবে প্রকা 

তার্য

খ 

১ ১৫-১০-১৮ ২৯-১০-১৮ ১৫-১১-১৮ ২৯-১১-১৮ ১৩.১২.১৮ ৮.১০.১৮ 

 

 

 

মকৌরগত 

উবেশ্য 

মকৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান  

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

এক  

ক 

কভ িম্পাদ

ন সূচবকয 

ভান 

রক্ষেভাো/র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ   উত্তভ  চরর্ত ভান চরর্ত ভাবনয র্নবম্ন অজিন প্রাপ্ত নম্বয  

আফর্শ্যক মকৌরগত উবেশ্য 

[৪] 

ফার্ল িক 

কভ িম্পাদ

ন চুর্ি 

ফাস্তফায়ন 

মজাযদায

কযণ 

৩ 

[৪.১] অধ ন দাপ্তয/ংস্থায 

বঙ্গ ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চূর্ি স্বাক্ষয 

ও ওবয়ফাইবে আবরাড। 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৪.১.১] 

স্বাক্ষর্যত 

ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন 

চূর্ি ওবয়ফ 

াইবে 

আবরাডকৃত 

তার্যখ ০.৫ 

 

২৪-৬- 

২০১৮ 

 

২৬-৬- ২০১৮ 

 

২৮-৬- 

২০১৮ 

 

- 

 

 

- ১৯-৬-১৮  

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ িফছবযয 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চূর্িয  

ভল্যায়ন প্রর্তবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাবগ দার্খর। 

[৪.২.১] 

ভল্যায়ন 

প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 

তার্যখ ০.৫ 

 

১৯-৮-

২০১৮ 

২৭-৮- ২০১৮ ২৯-৮- 

২০১৮ 

০৩-৯- 

২০১৮ 

৫.৯.১৮ ১৩.৮.১৮  

[৪.৩] দাপ্তয/ংস্থায ২০১৮-১৯ 

অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চূর্িয অধ ি-ফার্ল িক ভল্যায়ন 

প্রর্তবফদন ম িাবরাচনাবন্ত 

পরাফতিক (feedback) 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগ  

[৪.৩.১] 

পরাফতিক 

(feedbac

k) cÖ`Ë 

তার্যখ ১ ৩১-১- 

২০১৯ 

০৭-২-২০১৯ ১০-২-২০১৯ ১১-২-২০১৯ ১৪.২.১৯ ৩০-০১-

২০১৯ 

 

[৪.৪] যকার্য কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা ির্ত অন্যান্য 

র্ফলবয় কভ িকতিা/কভ িচায বদয 

জন্য প্রর্ক্ষণ আবয়াজন 

[৪.৪.১] 

আবয়ার্জত 

প্রর্ক্ষবণয ভয় 

জনঘ

িা 

১ ৬০ - - - -  

৯০ 
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শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রনারবয়য ২০১৮-২০১৯ অথ ি-ফছবযয জাত য় শুিাচায মকৌর কভ ি-র্যকল্পনা ও অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ কাঠাবভায ৪থ ি মকায়াে িাবযয (এর্প্রর-জুন ২০১৯) প্রর্তবফদন 

 

কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১৮ 

২য় 

মকায়াে িায 

অবটরো/১৮- 

র্ডব/১৮ 

৩য় মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে 

অজিন 

অর্জিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রার্ত্ার্নক ব্যফস্থা 

১.১ তনর্তকতা কর্ভটিয বা   অুষর্্ত বা ৪ ংখ্যা শুিাচায 

মপাকার 

বয়ি 

কভ িকতিা 

৪ রক্ষেভাো ১ ১ ১ ১ ৪ 

 

  

অজিন ১ ১ ১ ১ 

১.২  তনর্তকতা কর্ভটিয বায 

র্িান্ত ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফার্য়ত র্িান্ত ৪ %  শুিাচায 

মপাকার 

বয়ি 

কভ িকতিা 

৮০% রক্ষেভাো ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  ৮১.২৫

%  

 

  

অজিন ৮০%  ৮০%  ৮০%  ৮৫%  

১.৩ স্ব স্ব ওবয়ফাইবে শুিাচায 

মফাফে ারনাগাদকযণ 

মফাফে 

ারনাগাদকৃত 

১ তার্যখ শুিাচায 

মপাকার 

বয়ি 

কভ িকতিা  

৩১.০৭.২০১

৮ 

৩১.১০.২০১

৮ 

৩১.০১.২০১

৯ 

৩১.০৩.২০

১৯ 

রক্ষেভাো ৩১.০৭.১৮ 

  

৩১.১০.১৮ 

  

৩১.০১.১৯ 

 

৩১.০৩.১৯  ১৮.৭.১৮ 

২৫.১০.১৮ 

৩১.০১.১৯ 

৩১.০৩.১৯ 

  

অজিন ১৮.৭.১৮ ২৫.১০.১৮ ৩১.০১.১৯ 

  

৩১.০৩.১৯  

১.৪ উত্তভ চচ িায (best 

practice) তার্রকা প্রণয়ন 

কবয ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ মপ্রযণ 

উত্তভ চচ িায 

তার্রকা মপ্রর্যত 

২ তার্যখ ভেগ্মর্চফ 

(প্রান) 

৩১.১২.১

৮ 

রক্ষেভাো - ৩১.১২.১৮ - - ২০.৮.১৮    

অজিন ২০.৮.১৮ -  - - 

২. দক্ষতা ও তনর্তকতায উন্নয়ন 

২.১ অং জবনয 

(stakeholder) অংগ্রবণ  

বা 

অুষর্্ত বা ২ ং

খ্যা 

শুিাচায 

মপাকার বয়ি 

কভ িকতিা 

২ রক্ষেভাো - ১ - ১ ২   

অজিন  ১ - ১ 

২.২ কভ িকতিা-কভ িচার্যবদয 

অংগ্রবণ র্নয়র্ভত উর্স্র্ত 

র্ফর্ধভারা ১৯৮২; যকার্য 

অংগ্রণকায / 

প্রর্ক্ষণাথী 

৩ ং

খ্যা 

র্র্নয়য 

কায  

র্চফ 

৬০ রক্ষেভাো 

 

 

- ৩০ ৩০ - ৭৫   



ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ 

31 
 

কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১৮ 

২য় 

মকায়াে িায 

অবটরো/১৮- 

র্ডব/১৮ 

৩য় মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে 

অজিন 

অর্জিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

কভ িচার্য আচাযণ র্ফর্ধভারা ১৯৭৯ 

এফং র্চফারয় র্নবদ িভারা ২০১৪ 

ম্পবকি বচতনতা বৃর্িভরক 

বা/প্রর্ক্ষণ আবয়াজন 

(প্রর্ক্ষণ) অজিন  ৩৭ ৩৮ - 

 

কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১৮ 

২য় 

মকায়াে িায 

অবটরো/১৮- 

র্ডব/১৮ 

৩য় 

মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে অজিন অর্জিত 

ভান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

২.৩ জাত য় শুিাচায মকৌর 

র্ফলবয় কভ িকতিা-কভ িচার্যবদয 

প্রর্ক্ষণ প্রদান 

প্রর্ক্ষণাথী ২ ংখ্যা শুিাচায 

মপাকার বয়ি 

কভ িকতিা 

১২০ রক্ষেভাো - ৪০ ৮০ - ২৪৯   

অজিন  ৪৭ ৮২ ১২০ 

৩. শুিাচায প্রর্ত্ায় ায়ক আইন/র্ফর্ধ/ন র্তভারা/ম্যাুষবয়র প্রণয়ন/ংস্কায/ারনাগাদকযণ ও প্রজ্ঞান/র্যে জার্য 

৩.১ ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ২০০৬ 

ংবাধন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ফাংরাবদ শ্রভ 

(ংবাধন) আইন, 

২০১৮-এয খিা 

প্রণয়ন  এফং 

ন র্তগত/চূিান্ত 

অুষবভাদবনয জন্য 

ভর্ন্ত্রবায় 

উস্থান।  

 

 

 

 

 

১০ তার্যখ ভেগ্মর্চফ 

(শ্রভ) 

৩০.০৬.১৯ রক্ষেভাো    ৩০.০৬.১

৯  

১৪.১১.১৮   ১৪ নববম্বয  ২০১৮ 

তার্যবখ ফাংরাবদ  

মগবজবেয 

অর্তর্যি ংখ্যায় 

প্রকা 

 

 

 

 

 

 

 

অজিন  ১৪.১১.১৮   

৪. তথ্য অর্ধকায ম্পর্কিত কাম িক্রভ 

৪.১ স্ব স্ব ওবয়ফাইবে তথ্য 

অর্ধকায   মফাফে 

ারনাগাদকযণ  

মফাফে 

ারনাগাদকৃত 

১ তার্যখ তথ্য 

প্রদানকায  

কভ িকতিা 

৩১.০৭.২০১৮ 

৩১.১০.২০১৮ 

৩১.০১.২০১৯ 

৩১.০৩.২০১৯ 

রক্ষেভাো ৩১.০৭.১৮ 

  

৩১.১০.১৮ 

  

৩১.০১.১৯ 

 

৩১.০৩.১৯  ৩০.৮.১৮ 

২২.১০.১৮ 

২১.০১.১৯ 

৩১.০৩.১৯ 

  

অজিন ৩০.৮.১৮ ২২.১০.১৮  ২১.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯  
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কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১৮ 

২য় 

মকায়াে িায 

অবটরো/১৮- 

র্ডব/১৮ 

৩য় 

মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে অজিন অর্জিত 

ভান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৪.২ তথ্য অর্ধকায আইবনয 

আওতায়  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(র্ডও) ও র্ফকল্প দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিায অনরাইন প্রর্ক্ষণ 

ম্পাদন 

অনরাইন 

প্রর্ক্ষবণয  

নদ প্রাপ্ত 

২ তার্যখ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(র্ডও) ও 

র্ফকল্প 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

৩০.০৬.১৯ রক্ষেভাো 

 

- - - ৩০.৬.১৯  

 

১৩.০৬.১৯ 

  

অজিন - - - ১৩.০৬.১

৯ 

৪.৩ দুদবক স্ার্ত েরাইন নম্বয 

১০৬ (মোর র্ফ্র) স্ব স্ব তথ্য 

ফাতায়বন ংভেিকযণ এফং তা 

কভ িকতিা-কভ িচার্যবদযবক 

অফর্তকযণ 

তথ্য ফাতায়বন 

ংবমার্জত ও 

কভ িকতিা-কভ িচার্য 

অফর্ত 

১ তার্যখ তথ্য 

প্রদানকায  

কভ িকতিা   

ও র্বস্টভ 

এনার্রস্ট 

৩১.০৭.১৮ রক্ষেভাো 

 

৩১.০৭.১৮ - - - ২৪.০৭.১৮   

অজিন ২৪.০৭.১৮    

৪.৪ তথ্য ফাতায়বন ংবমার্জত 

ংর্িি তথ্যভ ারনাগাদকযণ  

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তার্যখ তথ্য 

প্রদানকায  

কভ িকতিা  

৩১.০৭.২০১৮ 

৩১.১০.২০১৮ 

৩১.০১.২০১৯ 

৩১.০৩.২০১৯ 

রক্ষেভাো ৩১.০৭.১৮ 

  

৩১.১০.১৮ 

  

৩১.০১.১৯ 

 

৩১.০৩.১৯  ৩০.৮.১৮ 

২২.১০.১৮ 

০৬.০১.১৯ 

৩১.০৩.১৯  

  

অজিন ৩০.৮.১৮ ২২.১০.১৮  ০৬.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯  

 

কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১৮ 

২য় 

মকায়াে িায 

অবটরো/১৮- 

র্ডব/১৮ 

৩য় 

মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে অজিন অর্জিত 

ভান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৪.৫  তথ্য অর্ধকায আইন. 

২০০৯; জনস্বাথ ি ংর্িি তথ্য 

প্রকা (সুযক্ষা) আইন, ২০১১ 

এফং জনস্বাথ ি ংর্িি তথ্য প্রকা 

(সুযক্ষা) র্ফর্ধভারা, ২০১৭ 

ম্পবকি কভ িকতিা-কভ িচার্যবদযবক 

কভ িকতিা-

কভ িচার্য 

অফর্ত 

৬ ংখ্যা তথ্য 

প্রদানকায  

কভ িকতিা ও 

র্র্নয়য 

কায  

র্চফ 

৬০ রক্ষেভাো - ৩০ ৩০ - ৬   

অজিন  ৫১ ৩৮ - ৮৯  
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কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১৮ 

২য় 

মকায়াে িায 

অবটরো/১৮- 

র্ডব/১৮ 

৩য় 

মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে অজিন অর্জিত 

ভান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

অফর্তকযণ (প্রর্ক্ষণ) 

৪.৬ স্বপ্রবণার্দত তথ্য প্রকা 

র্নবদ ির্কা ারনাগাদ কবয 

ওবয়ফাইবে প্রকা  

ারনাগাদকৃত 

র্নবদ ির্কা 

ওবয়ফাইবে 

প্রকার্ত 

২ তার্যখ তথ্য 

প্রদানকায  

কভ িকতিা  

৩১.০৩.১৯  রক্ষেভাো 

 

- - ৩১.০৩.১৯  - ২৫.২.১৯    

অজিন   ২৫.০২.১৯ - 

৫. ই-গববন িন্প ফাস্তফায়ন  

৫.১ দাপ্তর্যক কাবজ অনরাইন 

মযন্প র্বস্টভ (ই-

মভইর/এএভএ)-এয ব্যফায 

ই-মভইর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ % কর 

কভ িকতিা 

১০০% রক্ষেভাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

  

অজিন ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%  

৫.২ র্বর্ডও/অনরাইন/বের্র-

কনপাবযন্প আবয়াজন 

(স্কাই/ম্যাবন্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

কনপাবযন্প 

অুষর্্ত  

৩ ংখ্যা শুিাচায 

মপাকার বয়ি 

কভ িকতিা 

১৬ রক্ষেভাো ৪ ৪ ৪ ৪ ১৬   

অজিন ৪ ৪ ৪ ৪ 

৫.৩ দাপ্তর্যক কর কাবজ 

ইউর্নবকাড ব্যফায  

ইউর্নবকাড 

ব্যফহৃত 

২ % কর 

কভ িকতিা 

১০০% রক্ষেভাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

  

অজিন ১০০% ১০০%  ১০০%  ১০০%  

৫.৪ ই-মেিায/ই-র্জর্-এয 

ভাধ্যবভ ক্রয় কাম ি ম্পাদন 

ই-মেিায 

ম্পার্দত  

২ % ভেগ্মর্চফ 

প্রান 

৪০% রক্ষেভাো - - - ৪০% ০   

অজিন - - - - 

৫.৫ চালুকৃত অনরাইন/ই-মফায 

ব্যফায ংক্রান্ত কাম িক্রভ 

র্যফ ক্ষণ  

অনরাইন/ই-

মফায ব্যফায 

র্যফ ক্ষণকৃত 

৪ % র্বস্টভ 

এনার্রস্ট 

১০০% রক্ষেভাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন  ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%  
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কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১৮ 

২য় 

মকায়াে িায 

অবটরো/১৮

- 

র্ডব/১৮ 

৩য় 

মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে অজিন অর্জিত ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৬. উদ্ভাফন  উবর্দ্াগ ও মফা ির্ত জ কযণ 

৬.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ি-

র্যকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

কভ ি-র্যকল্পনা 

প্রণ ত 

১ তার্যখ চ প 

ইবনাববন  

অর্পায 

১৬.০৮.১

৮ 

রক্ষেভাো ১৬.০৮.১৮ - - - ৩১.০৭.১৮   

অজিন ৩১.০৭.১৮    

৬.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ি-

র্যকল্পনায় অন্তির্ভি কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফার্য়ত 

উদ্ভাফন  

কাম িক্রভ 

২ % চ প 

ইবনাববন  

অর্পায  

৮০%  রক্ষেভাো ২০% ২০% ২০% ২০%  ৮৫%   

অজিন ২০% ২৫% ২০%  ২০%  

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন 

উবর্দ্াগ/র্জকৃত মফা র্যফ ক্ষণ 

চালুকৃত মফা 

র্যফ ক্ষণকৃত 

২ % র্বস্টভ 

এনার্রস্ট 

১০০%  রক্ষেভাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ১০০%   

অজিন ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%  

৭. স্বেতা ও জফাফর্দর্ র্িার কযণ 

৭.১ র্র্এ ২০০৬-এয ধাযা 

১১(২) ও র্র্আয ২০০৮-এয 

র্ফর্ধ ১৬(৬) অুষমায়  ক্রয়-

র্যকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-র্যকল্পনা 

প্রণ ত 

৩ তার্যখ ভেগ্মর্চফ 

প্রান 

৩১.০৭.২০১৮ 

৩১.১০.২০১৮ 

৩১.০১.২০১৯ 

৩১.০৩.২০১৯ 

রক্ষেভাো ৩১.০৭.১৮ 

  

৩১.১০.১৮ 

  

৩১.০১.১৯ 

 

৩১.০৩.১৯  ০৯.০৮.১৮ 

০৯.০৮.১৮ 

০৯.০৮.১৮ 

০৯.০৮.১৮ 

 ১ভ মকায়াে িাবয 

াযাফছবযয 

(মকায়াে িায 

র্বর্ত্তক) ক্রয় 

র্যকল্পনা 

প্রণয়ন কযা 

বয়বছ।  

অজিন ০৯.০৮.১৮ ০৯.০৮.১৮ ০৯.০৮.১৮  ০৯.০৮.১৮  

৭.২ স্ব স্ব ওবয়ফাইবেয অর্ববমাগ 

প্রর্তকায ব্যফস্থা (GRS) মফাফে 

ারনাগাদকযণ 

ওবয়ফাইবে 

 ারনাগাদকৃত  

১ তার্যখ অর্নক ৩১.০৭.২০১৮ 

৩১.১০.২০১৮ 

৩১.০১.২০১৯ 

৩১.০৩.২০১৯ 

রক্ষেভাো ৩১.০৭.১৮ 

  

৩১.১০.১৮ 

  

৩১.০১.১৯ 

 

৩১.০৩.১৯  ২৯.০৭.১৮ 

২৫.১০.১৮ 

০৯.০১.১৯ 

৩১.০৩.১৯ 

  

অজিন ২৯.০৭.১৮ 

  

২৫.১০.১৮ 

  

০৯.০১.১

৯ 

৩১.০৩.১৯  

৭.৩ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/অন্যান্য যাে য় 

প্রর্ত্াবনয  স্ব স্ব মফা প্রদান 

প্রর্তশ্রুর্ত (র্টিবজনস্ চাে িায) এফং 

আওতাধ ন দপ্তয/ংস্ায মফা 

প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত 

র্যফ ক্ষণ 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত 

র্যফ ক্ষণকৃত 

৪ % ভেগ্মর্চফ 

প্রান 

১০০%  রক্ষেভাো ১০০% ১০০%  ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজিন  ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%    
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কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১৮ 

২য় 

মকায়াে িায 

অবটরো/১৮

- 

র্ডব/১৮ 

৩য় 

মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে অজিন অর্জিত ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৭.৪ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/যাে য় 

প্রর্ত্াবনয এফং 

আওতাধ ন/অধ:স্তন দপ্তয/ংস্ায 

াখা/অর্ধাখা 

র্যদ িন/আকর্স্মক র্যদ িন   

র্যদ িন/ 

আকর্স্মক 

র্যদ িন   

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা ংর্িি 

কর 

কভ িকতিা 

২০ রক্ষেভাো ৫ ৫ ৫ ৫ ২০   

অজিন ৫ ১০  ৭ ৫ 

৭.৫ র্চফারয় র্নবদ িভারা ২০১৪ 

অুষমায়  নর্থয মশ্রর্ণ র্ফন্যাকযণ  

নর্থ মশ্রর্ণ 

র্ফন্যাকৃত 

৪ % কর 

অুষর্ফবাগ 

প্রধান 

১০০% রক্ষেভাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   ১০০%   

অজিন ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%  

 

কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১৮ 

২য় 

মকায়াে িায 

অবটরো/১৮- 

র্ডব/১৮ 

৩য় 

মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে অজিন অর্জিত 

ভান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৮. ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/অন্যান্য যাে য় প্রর্ত্াবনয শুিাচায ংর্িি অন্যান্য কাম িক্রভ 

৮.১ ফবকয়া র্ফদুেৎ, ার্ন ও 

জ্বারান য র্ফর প্রদান 

ফবকয়া র্ফর 

প্রদানকৃত 

২ % ভেগ্মর্চফ 

প্রান 

১০০%  রক্ষেভাো - - - ১০০%    ১০০%    

অজিন - - - ১০০%    

৮.২ যাজস্ব ও উন্নয়ন খাবতয 

মকায়াে িায র্বর্ত্তক ফযাে 

ভয়ভত ছাি র্নর্িতকযণ 

ভয়ভত 

ফযাে 

ছািকৃত 

২ % ভেগ্মর্চফ 

উন্নয়ন 

১০০% রক্ষেভাো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ৯৯.৩১%    

অজিন ১৭%  ৩২% ২৮% ২২.৩১% 

৮.৩ র্ফদুেৎ, ার্ন ও জ্বারান য 

(মতর/গ্যা) এয াশ্রয় /বফ িাত্তভ 

ব্যফায র্নর্িতকযণ 

াশ্রয়  

ব্যফায 

র্নর্িতকৃত 

২ %  ভেগ্মর্চফ 

প্রান 

১০০% রক্ষেভাো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%  

৯. শুিাচায চচ িায জন্য পুযস্কায/প্রবণাদনা প্রদান 
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কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১৮ 

২য় 

মকায়াে িায 

অবটরো/১৮- 

র্ডব/১৮ 

৩য় 

মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে অজিন অর্জিত 

ভান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৯.১ ‘শুিাচায পুযস্কায  প্রদান 

ন র্তভারা ২০১৭ এফং ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাবগয ১৩.৩.২০১৮ তার্যবখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বয ষ্পস্ট কযণ ে অুষমায়  শুিাচায 

পুযস্কায প্রদান 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তার্যখ  শুিাচায 

মপাকার 

বয়ি 

কভ িকতিা 

৩০.০৬.১৯ রক্ষেভাো - - - ৩০.০৬.১৯  ১৯.০৬.১

৯  

  

অজিন - - -  ১৯.০৬.১৯ 

৯.২ আওতাধ ন/অধস্তন 

কাম িারবয় ‘শুিাচায পুযস্কায  

প্রদান ন র্তভারা, ২০১৭’ 

অুষমায়  শুিাচায পুযস্কায 

প্রদাবনয র্নর্ভত্ত ংর্িি মকাবড 

অথ ি ফযাে 

অথ ি ফযােকৃত ২ রক্ষ 

োকা 

ভেগ্মর্চফ 

ফাবজে 

৪ রক্ষ রক্ষেভাো - ৪ রক্ষ  - -  ৪ রক্ষ    

অজিন - ৪ রক্ষ  - - 

১০. অথ ি ফযাে 

১০.১ শুিাচায কভ ি-র্যকল্পনায় 

অন্তির্ভি র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়বনয জন্য ফযােকৃত  

অবথ িয আুষভার্নক র্যভাণ 

ফযােকৃত অথ ি ৫ রক্ষ 

োকা 

ভেগ্মর্চফ 

প্রান 

৮ রক্ষ োকা রক্ষেভাো - ২ ৩ ৩ ৯.৬০   

অজিন  ২.১২ ৩.১৮ ৪.৩০ 

১১. র্যফ ক্ষণ ও ভল্যায়ন 

১১.১ জাত য় শুিাচায মকৌর 

কভ ি-র্যকল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন কবয ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ 

দার্খর 

প্রণ ত কভ ি-

র্যকল্পনা 

দার্খরকৃত 

৩ তার্যখ শুিাচায 

মপাকার বয়ি 

কভ িকতিা 

০৩.০৭.১৮ রক্ষেভাো ০৩.০৭.১৮ - - - ০৩.০৭.১৮    

অজিন ০৩.০৭.১৮     
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কাম িক্রবভয নাভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচবকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়বনয 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবযয 

রক্ষেভাো 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষেভাো/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াে িায 

জুরা/১৮-

মবন্ফ/১

৮ 

২য় 

মকায়াে িা

য 

অবটরো/১

৮- 

র্ডব/১৮ 

৩য় 

মকায়াে িায 

জাুষ/১৯- 

ভাচ ি/১৯ 

৪থ ি 

মকায়াে িায 

এর্প্র/১৯- 

জুন/১৯ 

মভাে অজিন অর্জিত ভান  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১১.২ র্নধ িার্যত ভবয় তেভার্ক 

র্যফ ক্ষণ প্রর্তবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাবগ দার্খর 

 

তেভার্ক 

প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত 

২ ংখ্যা শুিাচায 

মপাকার 

বয়ি 

কভ িকতিা 

৪ রক্ষেভাো ১ ১ ১ ১ ০৪  

  

  

অজিন ১ ১ ১ ১ 

১১.৩ আওতাধ ন দপ্তয/ংস্াবক 

জাত য় শুিাচায মকৌর কভ ি-

র্যকল্পনা, ২০১৮-১৯  প্রণয়বনয 

র্নবদ িনা প্রদান 

র্নবদ িনা প্রদত্ত ১ তার্যখ শুিাচায 

মপাকার 

বয়ি 

কভ িকতিা 

১৪.০৬.১৮ রক্ষেভাো - - - - ১৪.০৬.১৮   ১৪-৬-১৮ তার্যবখ 

র্নবদ িনা  প্রদান কযা 

বয়বছ।  অজিন     

১১.৪ আওতাধ ন দপ্তয/ংস্ায 

জাত য় শুিাচায মকৌর কভ ি-

র্যকল্পনা, ২০১৮-১৯  প্রণয়বনয 

র্নর্ভত্ত কভ িারা আবয়াজন 

আবয়ার্জত 

কভ িারা 

২ তার্যখ শুিাচায 

মপাকার 

বয়ি 

কভ িকতিা 

০৪.০৭.১৮ রক্ষেভাো ০৪.৭.১৮   - - - ০৪.৭.১৮   

অজিন ০৪.৭.১৮      

১১.৫ আওতাধ ন দপ্তয/ংস্া কতৃিক 

প্রণ ত/দার্খরকৃত জাত য় শুিাচায 

মকৌর র্যফ ক্ষণ  প্রর্তবফদবনয 

ওয র্পডব্যাক প্রদান 

অুষর্্ত 

র্পডব্যাক বা 

২ ংখ্যা শুিাচায 

মপাকার 

বয়ি 

কভ িকতিা 

০৪ রক্ষেভাো ১ ১ ১ ১ ০৪   

অজিন ১ ১ ১   ১ 

মভাে অর্জিত ভান   

 

 

স্বাাঃ/- 

১০-০১-২০১৯ 

 

১০-০১-২০১৯ 
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wkï‡`i Rb¨ AZ¨šÍ SzuwKc~Y© Kv‡Ri ZvwjKv 
 

µwgK 

bs 

‡ckvi aiY ev †¶Î AZ¨šÍ SuywKc~Y© KvR kvixwiK, gvbwmK I cvwicvwk¦©K cÖfve 

(1) (2) (3) (4) 

1| G¨vjywgwbqvg I 

G¨vjywgwbqvgRvZ `ªe¨vw` 

•Zix  

(Manufacturing of 

aluminum products)| 

(K) G¨vjywgwbqvg c~btcÖwµqvKiY I bZzb 

G¨vjywgwbqvg mvgMÖx •Zix, WvBm I QuvP 

e¨envi Kiv; 

(L) auviv‡jv, fvix I NyY©vqgvb hš¿cvwZ  e¨envi 

Kiv; 

(M) `xN© mgq k‡ãi g‡a¨ KvR Kiv;  

(N) mviv¶Y e× cwi‡e‡k KvR Kiv;  

(O) Mig I DËv‡c KvR Kiv; Ges  

(P) G¨vjywgwbqvg ¸ovi g‡a¨ KvR Kiv| 

(K) wbD‡gvwbqv; 

(L) Kvwk; 

(M) i³ Kvwk 

(N) Av½y‡j ùv` (G¨vKwRgv); 

(O) ỳN©Ubv RwbZ •`wnK ¶Z; 

(P) Av½y‡j M¨vswMÖb; 

(Q) cv‡qi iM dzwjqv hvIqv; 

(R) wkivq i³ RgvU evuav; Ges 

(S) kªeYkw³ †jvc cvIqv| 

2| A‡Uv‡gvevBj IqvK©kc 

(Automobile 

Workshop)| 

(K) wmwbqi KvwiMi‡`i mn‡hvMx wnmv‡e KvR Kiv;  

(L) wewfbœ hš¿cvwZ e¨envi Kiv;  

(M) A¯̂v¯’¨Ki ev wec`RbK cwi‡e‡k KvR Kiv;  

(N) cvB‡ci mvnv‡h¨ gyL w`‡q †c‡Uªvj ev wW‡Rj 

Uvwbqv jIqv;  

(O) MªxR, †K‡ivwmb, gwej e¨envi Kiv; Ges 

(P) wbivcËv miÄvg Qvov Mvoxi wb‡P KvR Kiv| 

(K) ỳN©Ubv RwbZ •`wnK AvNvZ; 

(L) NlvRwbZ Pvgovi cÖ`vn; 

(M) nv‡Z M¨vswMÖb;  

(N) k¦vm bvjxi msµgY (eªswKDjvBwUm); 

(O) †`‡n mxmv cÖ‡ekRwbZ welwµqv; Ges 

(P) nuvcvwb (G¨vRgv)|  

3| e¨vUvix wi-PvwR©s (Battery 

re-charging)| 

¶wZKi AKªvBW, Kve©b I we ỳ¨‡Zi ms¯ú‡k© KvR 

Kiv| 

(K) dzmdz‡m  cvwbRgv; 

(L) Kvwk, wbD‡gvwbqv, dzmdz‡m msµgY; 

(M) ỳN©Ubv RwbZ AvNvZ; 

(N) nv‡Z M¨vswMÖb I GjvwR©; 

(O) NlvRwbZ Pvgovi cÖ`vn; Ges 

(P) nv‡Z ¶Z| 

4| wewo I wmMv‡iU •Zix 

(Manufacturing of Biri 

and Cigarette)| 

(K) ZvgvK ïKv‡bv I cÖwµqvKiY Kiv; 

(L) wewo evbv‡bv I †gvoK ‣Zix Kiv; 

(M) A¯̂v¯’¨Ki cwi‡e‡k `xN© mgq KvR Kiv; 

(N) Zvgv‡Ki ¸ov I wb‡KvwU‡bi mivmwi ms¯ú‡k© 

KvR Kiv; Ges 

(O) k¦vm-cªk¦v‡mi gva¨‡g GKbvMv‡o ¶wZKi c`v_© 

MªnY Kiv| 

 

(K) dzmdz‡mi †ivM; 

(L) cvK ’̄wj‡Z Nv; 

(M) D”P i³Pvc; 

 (N) ü`‡ivM I ü`‡ivM RwbZ kvixwiK 

mgm¨v Ges 

(O) kvixwiK I gvbwmK e„w× e¨vnZ|  

5| BU ev cv_i fv½v  

(Brick or Stone 

breaking)| 

(K) Kv‡Ri mgq k¦vm-cªk¦v‡mi gva¨‡g BU I cv_i  

¸ov MÖnY Kiv;  

(L) mivmwi m~‡h©i Zv‡c `xN©¶Y KvR Kiv;  

(M) A¯̂v¯’¨Ki cwi‡e‡k KvR Kiv; Ges 

(N) fvix hš¿cvwZ DVv‡bv-bvgv‡bv| 

(K) ỳN©Ubv RwbZ •`wnK AvNvZ; 

(L) nvZ I Av½yj wQwjqv hvIqv; 

(M) mw ©̀ Kvwk I dzmdz‡m cÖ`vn; 

(N) kªeYkw³ n«vm cvIqv; Ges 

(O) „̀wókw³ n«vm cvIqv| 

6| BwÄwbqvwis IqvK©kc ev 

†j` †gwkb 

(Engineering 

workshop including 
lathe- machine)| 

(K) ‡jvnv KvUv I Mjv‡bvi KvR Kiv;  

(L) Mjv‡bv †jvnv w`‡q KvVv‡gv •Zix Kiv;  

(M) ¶z`ª hš¿vs‡ki Rb¨ QuvP I eøK •Zix Kiv; 

(N) AwZ ª̀æZ MwZi N~Yv©qgvb †gwkb I K¤úgvb 

hš¿cvwZ e¨envi Kiv; Ges 

(O) Mig I RjšÍ avZe KYv I ayjvevwji 

ms¯ú‡k©  KvR Kiv| 

(K) ỳN©UbvRwbZ AvNvZ; 

(L) evZ I evZRwbZ Kvi‡Y cv‡qi R‡q›U 

dywjqv hvIqv; 

(M) cv‡qi wkiv dzwjqv hvIqv; 

(N) wkivq i³RgvU evav; 

(O) †Pv‡Li cÖ`vn; 

(P) †Pv‡Li cvwb cov; Ges 

(Q) „̀wó kw³i mgm¨v| 

 

7| KuvP I Kuv‡Pi mvgMÖx •Zix 

(Manufacturing of 

glass & glass 
products)| 

(K) fvsMv Kuv‡Pi UzKiv cwi¯‥vi I ¸ov Kiv;  

(L) KuvP  Mjv‡bv I wewfbœ Kuv‡Pi `ªe¨ •Zixi  

Rb¨ Mjv‡bv KuvP Quv‡P Xvjv; Ges 

(M) Zxeª Mig I D”P k‡ãi ms¯ú‡k© KvR Kiv| 

(K) ỳN©Ubv RwbZ AvNvZ; 

(L) Amn¨ LymLy‡m Kvwk; 

(M) Nb AvVvhy³ Kvwk; 

(N) i³ Kvwk; 

(O) k¦vmKó; 

(P) ¶zavg›`v; 

(Q) R¡i; 
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µwgK 

bs 

‡ckvi aiY ev †¶Î AZ¨šÍ SuywKc~Y© KvR kvixwiK, gvbwmK I cvwicvwk¦©K cÖfve 

(1) (2) (3) (4) 

(R) nv‡o e¨_v; 

(S) gv_v e¨_v; 

(T) ewg ewg fve; Ges 

(U) kvixwiK I gvbwmK e„w× e¨vnZ nIqv| 

8| g¨vP •Zix 

(Manufacturing of 

matches)| 

(K) ivmvqwbK ª̀e¨vw`  (Kve©b, dmdivm), Møy I  

Kv‡Vi UzKiv jBqv KvR Kiv;  

(L) wewfbœ ivmvqwbK ª̀e¨vw` I Kv‡Vi ¸ovi 

ms¯ú‡k© KvR Kiv; Ges 

(M) A¯̂vfvweK fw½gvq ¯̂í cwim‡i `xN© mgq KvR 

Kiv| 

(K) NlvRwbZ Pvgovi cÖ`vn; 

(L) Av½y‡j Nv; 

(M) wMivq e¨v_v; 

(N) evZ I evZRwbZ Kvi‡Y weK…wZ, Ges 

(O) k¦vmZ‡š¿i †ivM|  

9| cøvw÷K ev ivevi mvgMÖx 

•Zix 

(Manufacturing of 

plastic or rubber 
products) 

(K) cøvwóK I ivevi Mjv‡bv; 

(L) wewfbœ ai‡Yi Quv‡Pi g‡a¨ Mjv‡bv ª̀e¨vw` Xvjv; 

(M) k¦vm-cÖk¦v‡mi gva¨‡g wewfbœ ai‡Yi ivmvqwbK 

`ªe¨ I ayjv MÖnY Kiv; Ges 

(N) wewfbœ cøvw÷K I ivev‡ii ª̀e¨vw` •Zixi Rb¨ 

bvbv ai‡bi QuvP e¨envi Kiv| 

(K) ï®‥ Kvwk; 

(L) wbD‡gvwbqv; 

(M) nvcuvwb (G¨vRgv); 

(N) `xN©¯’vqx dzmdy‡mi cÖ`vn; 

(O) hK…‡Zi ~̀iv‡ivM¨ e¨vwa; Ges 

(P) g~Îvkq K¨vbmvi| 

10| jeb •Zix 

(Salt refining)| 

(K) je‡b Av‡qvwWb mswgkªY Kiv; Ges 

(L) jeb gvcv I †gvoKRvZ Kiv| 

(K) i³k~Y¨Zv; 

(L) kixi dy‡j hvIqv; 

(M) Pvgovq PzjKvwb RwbZ cÖ`vn,  

(N) GjvwR©; 

(O) NlvRwbZ Pvgovi cÖ`vn; 

(P) nv‡Z-cv‡q dv½vm I e¨vK‡Uwiqv RwbZ 

msµgY; Ges 

(Q) ¶zavg›`v, ewg ewg fve I ewg nIqv| 

11| mvevb ev wWUvi‡R›U •Zix  

(Manufacturing of 

soap or detergent)| 

(K) cïi Pwe©, Kve©wjK GwmW I wMømvwi‡bi 

mswgkªY •Zix Kiv; Ges 

(L) mvevb •Zix I †gvoKRvZ Kiv| 

(K) PzjKvwb RwbZ Pvgovi cÖ`vn; 

(L) nv‡Zi Av½yj I cv‡qi Av½y‡j ¶Z; 

(M) Amn¨ Kvwk; 

(N) wbD‡gvwbqv; 

(O) dzmdz‡mi cÖ`vn ev `xN©¯’vqx cÖ`vn; Ges 

(P) nuvcvwb (G¨vRgv)|  

12| ÷xj dvwb©Pvi ev Mvox ev 

†gUvj dvwb©Pvi is Kiv 

(Steel furniture or car 

or metal furniture 
painting)|  

(K) wbivcËv miÄvg Qvov `xN© mgq wewfbœ 

ivmvqwbK ª̀‡e¨i ms¯ú‡k© KvR Kiv; 

(L) ÷x‡ji UzK‡iv cwi®‥vi Kiv, ÷xj cwjk Kiv I 

is jvMv‡bv; 

(M) k¦vm-cÖk¦v‡mi gva¨‡g mxmv I welv³ ivmvqwbK 

`ªe¨ I avZe ¸ov MÖnY Kiv; Ges 

(N) A¯̂¦v ’̄¨Ki cwi‡e‡k KvR Kiv|  

(K) ‡`‡n mxmv cÖ‡ekRwbZ welwµqv; 

(L) ewg ewg fve I ewg nIqv; 

(M) †c‡U e¨_v; 

(N) hK…‡Zi cÖ`vn; 

(O) NbKvwk I i³Kvwk; 

(P) nuvcvwb (G¨vRgv); 

(Q) dzmdz‡mi cÖ`vn; 

(R) nv‡Z I cv‡q ¶Z; 

(S) mxmvi Kvi‡Y Nl©YRwbZ Pvgovi cÖ`vn 

I Pvgovi K¨vÝvi; Ges 

(T) GjvwR©|  

13| PvgovRvZ ª̀e¨vw` •Zix 

(Tanning and dressing 

of leather.)| 

(K) GwmW I ivmvqwbK ª̀e¨ e¨env‡ii gva¨‡g 

Pvgov cÖwµqvRvZ Kiv; 

(L) wbivcËv miÄvg e¨envi bv Kwiqv ¶wZKviK 

ivmvqwbK ª̀e¨vw`i ms¯ú‡k© KvR Kiv; Ges 

(M) A¯̂v¯’¨Ki I fxlY ỳM©‡Üi g‡a¨ KvR Kiv| 

(K) Gb_ªv·RwbZ Kvi‡Y nv‡Z I cv‡q 

‡e`bv`vqK Nvu; 

(L) R¡i; 

(M) AZ¨waK kvixwiK ỳe©jZv; 

(N) Pvgovi cÖ`vn; 

(O) dv½vm RwbZ cÖ`vn; 

(P) Av½y‡ji gv‡S Nvu; 

(Q) Wvqwiqv; Ges 

(R) ¶zavgv›`v I ewg|  

14| I‡qjwWs ev M¨vm evb©vi 

(Welding works or gas 

burner mechanic)| 

(K) ‡jvnv KvUv I wewfbœ AvK…wZ •Zix Kiv Ges 

MÖxj, Rvbvjv I `iRv •Zix Kiv; 

(L) auviv‡jv hš¿cvwZ I †gwkb e¨envi Kiv; 

(K) ‡PvL bó nIqv; 

(L) †Pv‡L R¡vjv‡cvov; 

(M) ‡PvL jvj nIqv; 
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bs 

‡ckvi aiY ev †¶Î AZ¨šÍ SuywKc~Y© KvR kvixwiK, gvbwmK I cvwicvwk¦©K cÖfve 

(1) (2) (3) (4) 

(M) Av¸‡bi wkLvi ms¯ú‡k© KvR Kiv; 

(N) wewfbœ avZzi ¸ov k¦vm-cÖk¦v‡mi mwnZ MÖnY 

Kiv; 

(O) ¶wZKviK M¨vm w`qv KvR Kiv; Ges 

(P) wbivcËv miÄvg e¨ZxZ I‡qwìs Gi KvR Kiv| 

(N) †PvL PzjKv‡bv; 

(O) †Pv‡Li cÖ`vn; 

(P) AÜZ¡; 

(Q) Pvgovq R¡vjv‡cvov; 

(R) nv‡Z I cv‡q keloid ‣Zix; 

(S) dzmdz‡m ª̀æZ cvwb Avmv; 

(T) wbD‡gvwbqv; 

(U) k¦vmKó; 

(V) nv‡Z I cv‡q Nv; 

(W) we ~̀¨r ¯ú„ó nBqv cywoqv hvIqv; 

(X) `vn¨ c`v_© Øviv ỳN©Ubv; 

(Y) wbk¦vmRwbZ wbD‡gvbwqv I k¦vm Kó; 

Ges 

(Z) hvwš¿K AvNvZ| 

15| Kvc‡oi is I exP Kiv 

(Dyeing or bleaching 

of textiles)| 

(K) wewfbœ ai‡Yi ivmvqwbK ª̀e¨vw` †gvoKRvZ 

cwigvc I wewµ Kiv; Ges 

(L) †Kvb ai‡Yi wbivcËv miÄvg Qvov ivmvqwbK 

`ªe¨vw`i ms¯ú‡k© KvR Kiv I ¯úk© Kiv| 

(K) nv‡Z I cv‡q e¨_vRwbZ Nv; 

(L) R¡i; 

(M) AZ¨waK kvixwiK ~̀e©jZv; Ges 

(N) Pvgovi cÖ`vn I dv½vm msµgY|   

16| RvnvR fv½v 

(Ship breaking)| 

(K) U¨vsKvi nB‡Z R¡vjvbx ‣Zj msMÖn Kiv; 

(L) e¨v‡ij I K‡›UBbvi nB‡Z R¡vjvbx ‣Zj msMÖn 

Kiv; Ges 

(M) ÷x‡ji kxU msMÖn I enb Kiv|   

(K) kix‡ii Pvgovq I ‡Pv‡L RLg; 

(L) †PvL nB‡Z cvwb cov; 

(M) wc‡V e¨_v; Ges 

(N) kªeYkw³ †jvc| 

17| Pvgovi RyZv •Zix 

(Manufacturing of 

leather footwear)| 

(K) wewfbœ ai‡bi RyZv •Zixi Rb¨ Pvgovi UzK‡iv 

cwi®‥vi Kiv, wewfbœ AvK…wZ •Zix Kiv, cwjk 

Kiv Ges KvUv I †mjvB Kiv; 

(L) auviv‡jv hš¿cvwZ, wewfbœ ai‡Yi ivmvqwbK 

`ªe¨vw` I is e¨envi Kiv; 

(M) k¦vm-cªk¦v‡mi mwnZ ivev‡ii ¸ov MÖnY Kiv; 

Ges 

(N) Ave× cwi‡e‡k I ¯̂í Av‡jv-evZv‡m `xN© mgq 

KvR Kiv| 

(K) nv‡Z I cv‡q e¨v_v`vqK ¶Z; 

(L) R¡i; 

(M) AZ¨waK kvixwiK ỳe©jZv; 

(N) Pvgovi cÖ`vn I dv½vm msµgY; 

(O) nvZ I cv‡qi Av½y‡j Nv; 

(P) Wvqwiqv; Ges 

(Q) ewg ewg fve I ewg nIqv|  

18| fjKvbvBwRs  

(Vulcanizing)| 

(K) Mvwoi PvKv †givgZ I mvwf©wms Kv‡R wmwbqi 

KvwiMi‡K mnvqZv Kiv; 

(L) fvix PvKv enb Kiv; 

(M) auviv‡jv hš¿cvwZ e¨envi Kiv; Ges 

(N) M¨vm wmwjÛvi e¨envi Kiv| 

(K) ỳN©UbvRwbZ AvNvZ; 

(L) Nl©YRwbZ AvNvZ; 

(M) wMivq e¨_v; 

(N) evZ; Ges 

(O) nviwbqv|  

19| ‡gUvj KviLvbv 

(Metal works)| 

(K) fvix I auviv‡jv hš¿cvwZ Ges ivmvqwbK ª̀e¨vw` 

e¨envi Kwiqv †gUv‡ji UzK‡iv KvUv I wewfbœ 

AvK…wZ •Zix Kiv; 

(L) is Kivi Rb¨ wewfbœ ivmvqwbK c`v_© e¨envi 

Kiv; Ges 

(M) k¦vm-cÖk¦v‡mi mwnZ ivmvqwbK `ªe¨ I †gUv‡ji 

¸ov MÖnY Kiv|  

(K) ỳN©Ubv RwbZ AvNvZ; 

(L) gv_v e¨_v; 

(M) ewg ewg fve; 

(N) cv‡qi iM dzwjqv hvIqv; 

(O) †Pv‡L PzjKvwb; 

(P) †Pv‡L cvwb Avmv; Ges 

(Q) „̀wókw³ †jvc cvIqv|  

20| wRAvB kxU ev Pzbvcv_i ev 

PK mvgMÖxi KvR 

(Manufacturing of Gl 

sheet products or 
limestone or chalk 
products)| 

(K) cÖPÛ Zv‡c KvR Kiv; 

(L) DËß c`v_© Ges RjšÍ I fvix hš¿cvwZi 

e¨envi Kiv; 

(M) D”P k‡ãi g‡a¨ KvR Kiv; 

(N) wewfbœ ai‡Yi ivmvqwbK ª̀e¨vw` IRb I wewµ 

Kiv; 

(O) wewfbœ ivmvqwbK ª̀e¨vw`i ms¯ú‡k© KvR Kiv; 

(P) †Kvb wbivcËv miÄvg e¨ZxZ Lvwj nv‡Z 

ivmvqwbK ª̀e¨ bvovPvov Kiv; 

(Q) cøvw÷K gÛ e¨envi Kiv; Ges 

(K) µgvMZ gv_v e¨_v; 

(L) ewg nIqv; 

(M) „̀wókw³ †jvc; 

(N) kªeYkw³ †jvc; 

(O) ỳN©UbvRwbZ AvNvZ; 

(P) kix‡ii Pvgov cywoqv hvIqv; 

(Q) nv‡Z I cv‡q ¶Z; Ges 

(R) k¦vm Kó| 
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bs 

‡ckvi aiY ev †¶Î AZ¨šÍ SuywKc~Y© KvR kvixwiK, gvbwmK I cvwicvwk¦©K cÖfve 

(1) (2) (3) (4) 

(R) k¦vm-cÖk¦v‡mi mvwnZ ivmvqwbK `ªe¨vw`i my² 

KYv MÖnY Kiv| 

21| w¯úwiU I Gj‡KvnjRvZ 

`ªe¨vw` cÖwµqvKiY 

(Rectifying or 

blending of spirit & 
alcohol)| 

(K) ivmvqwbK ª̀e¨vw` jBqv KvR Kiv; 

(L) A¯̂v¯’¨Ki cwi‡e‡k KvR Kiv; Ges 

(M) wewfbœ ivmvqwbK is e¨envi Kiv| 

(K) gv_v e¨_v; 

(L) ewg nIqv; Ges 

(M) k¦vmKó| 

22| R`©v I ZvgvK ev KzBevg 

•Zix 

(Manufacturing of 

jarda and quivam)| 

(K) A¯̂v¯’¨Ki cwi‡e‡k KvR Kiv; 

(L) ivmvqwbK ª̀e¨vw` jBqv KvR Kiv; 

(M) auviv‡jv wU‡bi miÄvgvw` e¨envi Kiv; Ges 

(N) D”P k‡ãi g‡a¨ KvR Kiv| 

(K) gv_v e¨_v; 

(L) ewg nIqv; 

(M) Pvgov cywoqv hvIqv; 

(N) nv‡Z I cv‡q msµgY I Nv; Ges 

(O) k¦vm Kó| 

23| KxUbvkK •Zix 

(Manufacturing of 

pesticides)| 

(K) A¯̂v¯’¨Ki cwi‡e‡k KvR Kiv; Ges 

(L) wewfbœ ai‡Yi ivmvqwbK ª̀e¨vw` jBqv KvR Kiv| 

(K) gv_v e¨_v; 

(L) ewg nIqv; 

(M) Pvgov cywoqv hvIqv; 

(N) nvZ I cv‡q msµgY I Nv; Ges 

(O) k¦vm Kó|  

 

24| ÷xj I †gUvj KviLvbvi 

KvR 

(Iron and steel 
foundry or casting of 
iron and steel)| 

(K) ‡jvnvi ¸ov I †jvnvi KYvi ms¯ú‡k© Avmv; 

(L) D”P kã I †bvsiv cwi‡e‡k KvR Kiv; 

(M) †j` †gwk‡b bvU I †evë •Zixi KvR Kiv; 

(N) fvix I aviv‡jv hš¿cvwZ e¨envi Kwiqv †gUvj 

I ÷xj KvUv Ges wewfbœ AvK…wZ •Zix Kiv; 

Ges 

(O) ayjvevwji g‡a¨ KvR Kiv| 

(K) gv_v e¨_v 

(L) ewg nIqv; Ges 

(M) Pvgov cywoqv hvIqv| 

25| AvZkevRx •Zix 

(Fire works)| 

(K) DËß M¨vm e¨envi Kwiqv KvR Kiv; 

(L) †Kvb wbivcËv miÄvg e¨ZxZ aviv‡jv I DËß 

hš¿cvwZ jBqv KvR Kiv; Ges 

(M) AZ¨waK Mi‡g KvR Kiv| 

(K) gv_v e¨_v; 

(L) ewg nIqv; Ges 

(M) k¦vm Kó| 

26| ‡mvbvi ª̀e¨vw` ev Bwg‡Ukb 

ev Pzox •Zixi KviLvbvq 

KvR 

(Manufacturing of 

jewellery and imitation 
ornaments or bangles 
factory or goldsmith)| 

(K) ivmvqwbK ª̀e¨ I wewfbœ ai‡bi DËvcK M¨vm 

e¨envi Kwiqv KvR Kiv; 

(L) †gUvj ª̀e¨vw` KvUv I wewfbœ AvK…wZ •Zix Kiv; 

(M) k¦vm-cÖk¦v‡mi mwnZ wewfbœ ai‡bi ivmvqwbK 

c`v_© MÖnY Kiv; 

(N) KuvP, †gUvj I cøvw÷K cwi®‥vi I ¸ov Kiv; 

(O) ivmvqwbK cøvw÷K I KuvP e¨envi Kwiqv Mjv‡bv 

I hy³ Kwievi KvR Kiv; 

(P) mivmwi AwMœwkLv I ivmvqwbK cøvw÷K †auvqvi 

ms¯ú‡k© KvR Kiv; 

(Q) A¯̂vfvweK †`n fw½‡Z „̀wó I nv‡Zi m‡e©v”P 

mgš‡̂q KvR Kiv; 

(R) wec`RbK bvBwUªK I mvjwdDwiK Gwm‡Wi 

Av¸b e¨envi Kwiqv ¯^Y© Mjv‡bv I AvK…wZ 

•Zix Kiv; Ges 

(S) Ach©vß †fw›U‡jk‡b I ¯^í Av‡jv‡Z †QvU 

RvqMvq Ges Av¸b wb‡q KvR Kiv|  

(K) gv_v e¨_v; 

(L) ewg nIqv; 

(M) k¦vm Kó; 

(N) „̀wókw³i mgm¨v; 

(O) †PvL PzjKv‡bv; 

(P) †Pv‡L cvwb cov; 

(Q) ¶zavg›`v; 

(R) IRb Kwgqv hvIqv; 

(S) kvixwiK I gvbwmK e„w×‡Z e¨vNvZ; 

(T) †Pv‡L R¡vjv‡cvov Kiv; Ges 

(U) ỳN©UbvRwbZ AvNvZ|  

27| UªvK ev †U‡¤úv ev evm 

†nívi 

(Truck or tempo or 

bus helper)| 

(K) mivmwi ‡i․‡`ªi gv‡S UªvK ev †U‡¤úv ev evm 

†nívi wn‡m‡e KvR Kiv; 

(L) wewfbœ ai‡bi Mvoxi ‡avuqv mivmwi k¦vm-

cÖk¦v‡mi mwnZ MÖnY Kiv; Ges 

(M) AwbqwgZ Lvevi MÖnY| 

(K) moK ỳN©Ubv ; 

(L) cvK ’̄wj‡Z Nv; 

(M) ¶zavg›`v; 

(N) ewg ewg fve; 

(O) IRb Kwgqv hvIqv; 

(P) †KvôKvwVY¨; 

(Q) gv_v e¨v_v; 
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µwgK 

bs 

‡ckvi aiY ev †¶Î AZ¨šÍ SuywKc~Y© KvR kvixwiK, gvbwmK I cvwicvwk¦©K cÖfve 

(1) (2) (3) (4) 

(R) kªebkw³ ¶wZMÖ¯’ nIqv; 

(S) g~Îbvjx‡Z msµgY; Ges 

(T) kvwiixK I gvbwmK e„w× e¨NvZ| 

28| ‡÷Bb‡jm ÷xj mvgMÖx 

•Zix 

(Stainless steel mill, 

cutlery)| 

(K) D”P k‡ãi g‡a¨ I k¦vm‡ivaKi MwZ‡e‡M KvR 

Kiv; Ges 

(L) auviv‡jv hš¿cvwZ Ges AwZwi³ Mi‡g †jvnvi 

KYv I ivmvqwbK `ªe¨vw`i ms¯ú‡k© KvR Kiv 

| 

(K) ỳN©UbvRwbZ AvNvZ; 

(L) LymLy‡m Kvwk; 

(M) dzmdz‡m cÖ̀ vn; 

(N) nuvcvwb; 

(O) kªeYkw³ evavMÖ¯’ nIqv; 

(P) Nl©YRwbZ Pvgovi cÖ`vn; Ges 

(Q) nvZ I cv‡q ¶Z|   

29| eweb d¨v±ix‡Z KvR 

(Bobbin factory)| 

(K) KvV KvUv I wewfbœ AvK…wZ •Zix Kiv, cwjk I 

is Kiv; 

(L) Kv‡Vi ¸ov I ayjvevwj k¦vm-cÖk¦v‡mi mwnZ 

MÖnY Kiv; 

(M) Lvwj nv‡Z w¯úwiU I Ab¨vb¨ ivmvqwbK `ªe¨vw` 

e¨envi Kiv; 

(N) Kv‡Vi wewfbœ ª̀e¨vw` I AvmevecÎ evwY©m Kiv;  

(O) auviv‡jv hš¿cvwZ jBqv KvR Kiv; Ges 

(P) Mv‡Qi e„nr KvÛ ev LÛ enb Kiv| 

(K) ỳN©UbvRwbZ AvNvZ; 

(L) AvNvZ RwbZ msµgY; 

(M) VvÛvKvwk; 

(N) dzmdz‡m cÖ`vn; 

(O) A¨vRgv; Ges 

(P) bv‡Ki wfZ‡i K¨vÝvi|   

30| Zuv‡Zi KvR 

(Weaving worker)| 

(K) ZuvZ †evbv I is e¨envi Kiv; 

(L) †Pv‡Li Zx¶è e¨envi Kwiqv KvR Kiv; 

(M) `xN© mgq a‡i Ach©vß †fw›U‡jk‡b I Aí 

Av‡jv‡Z KvR Kiv; Ges 

(N) Zuv‡Zi †d«g e¨envi Kiv| 

(K) ‡Pv‡L e¨_v; 

(L) †Pv‡L AwZwi³ cvwb cov; 

(M) „̀wókw³i e¨NvZ; 

(N) gv_v e¨_v; 

(O) gv_v ‡Nviv; 

(P) evZ; 

(Q) k¦vmKó; Ges 

(R) mœvqyweK mgm¨v|  

31| B‡jKwUªK †gwk‡bi KvR 

(Electric mechanic)| 

(K) B‡jKwUªwkqvb‡K mKj ai‡Yi •e`y¨wZK Kv‡R 

mnvqZv Kiv; 

(L) fvix I auviv‡jv hš¿cvwZ e¨envi Kiv; 

(M) h_vh_ wbivcËv miÄvg e¨ZxZ KvR Kiv; Ges  

(N)  we ỳ¨Z ¯ú„ó nIqvi SuzwK‡Z _vKv|  

(K) ‣e ỳ¨wZK `yN©Ubv; 

(L) we ỳ¨r ¯ú„„ó nIqv; 

(M) G¨vR‡em‡Uvwgm; Ges 

(N) dzmdz‡m `xN©‡gqv`x cÖ`vn|  

32| we¯‥zU ev ‡eKvix KviLvbvi 

KvR 

(Biscuit factory or 

bakery)| 

(K) AvUv, †ewKs cvDWvi I wPwb wgkv‡bv; 

(L) Av¸‡bi Pzjøx‡Z KvR Kiv; 

(M) Pzjvq †ewKs †Uª cÖ‡ek Ges evwni Kiv; Ges 

(N) w`b ev ivZ Dfq wmd‡U `xN© mgq KvR Kiv| 

(K) gv_v e¨_v; 

(L) ewg nIqv; 

(M) „̀wó kw³ mgm¨v; 

(N) ¶zavg›`v; 

(O) cvK ’̄wj‡Z Nv; 

(P) †KvôKvwVY¨; 

(Q) cvK ’̄wj‡Z cÖ`vn; Ges 

(R) hK…‡Z cÖ`vn|  

33| wmivwgK KviLvbvi KvR 

(Ceramic factory)| 

(K) cÖPÛ Zv‡ci gv‡S KvR Kiv; Ges 

(L) ivmvqwbK wmwjKv RvZxq ª̀e¨vw` e¨envi Kiv| 

(K) wmwjKwmm; 

(L) dzmdz‡m K¨vÝvi; Ges 

(M) KÉbvjx‡Z K¨vÝvi| 

  

34| wbg©vY KvR 

(Construction)| 

(K) cv_i fuv½v I BU-fvUvq KvR Kiv; 

(L) ivRwg¯¿x‡K mn‡hvMxZv Kiv; 

(M) fvix wRwbm enb Kiv; 

(N)  wbivcËv miÄvg Qvov KvR Kiv; Ges 

(O) mivmwi †i․‡ ª̀ KvR Kiv| 

(K) ỳN©UbvRwbZ AvNvZ; 

(L) Nl©YRwbZ AvNvZ; 

(M) abyósKvi (wU‡Ubvm); 

(N) evZ; 

(O) nviwbqv; 

(P) k¦vmKó; 

(Q) h¶v; 

(R) Nl©YRwbZ Pvgovi †ivM; Ges 

(S) nvZ I cv‡q Nv|  
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µwgK 

bs 

‡ckvi aiY ev †¶Î AZ¨šÍ SuywKc~Y© KvR kvixwiK, gvbwmK I cvwicvwk¦©K cÖfve 

(1) (2) (3) (4) 

35| ‡KwgK¨vj d¨v±ix‡Z KvR 

(Chemical factory)| 

(K) ivmvqwbK ª̀e¨vw` jBqv KvR Kiv; 

(L) ivmvqwbK ª̀‡e¨i ms¯ú‡k© Avmv; 

(M) kvixwiK wewfbœ fw½gvq `xN© mgq cÖPÛ k‡ãi 

g‡a¨ KvR Kiv, Ges 

(N) fvix †evSv enb Kiv| 

(K) Pvgovi cÖ`vn; 

(L) nv‡Z I cv‡q Nv; 

(M) wMivq e¨_v; 

(N) evZ; 

(O) weKjv½; Ges 

(P) k¦vmZ‡š¿i †ivM|  

36| KmvB Gi KvR 

(Butcher)| 

(K) i‡³i gv‡S A¯̂v¯’¨Ki cwi‡e‡k KvR Kiv; 

(L) auviv‡jv hš¿cvwZ e¨envi Kiv; Ges 

(M) wbqwgZ Miæ ev QvMj KvUv| 

(K) Pvgovi †ivM †hgb- †Lvm cvPov; 

(L) ùv` (GKuwRgv); 

(M) nv‡Z I cv‡q Nv; Ges 

(N) ü`‡ivM|  

37| Kvgv‡ii KvR (†jvnv ev 

†j․n †cUv‡bvi KvR) 

(Blacksmith)| 

(K) aviv‡jv hš¿cvwZ I nvZzwoi mvn‡h¨ †jvnv 

cwi®‥vi Kiv, Mjv‡bv I wewfbœ AvK…wZ cÖ`vb 

Kiv| Ges 

(L) cÖPÛ AvIqvR, Zvc, AwMœ ùzwj½ I ‡avuqvi 

ms¯ú‡k© KvR Kiv|   

(K) kªeY h‡š¿ mgm¨v; 

(L) nvZ, nvUz I KbyB‡qi weK…wZ; 

(M) wMivq e¨_v; 

(N) evZ; 

(O) dv½vmRwbZ cÖ`vn; 

(P) Nl©YRwbZ Pvgovi cÖ`vn; 

(Q) Tenosynvitis; Bursitis; Ges 

(R) ỳN©Ubvi Kvi‡Y nvZ, cv I †Pv‡L ¶Z|  

38| e›`‡i Ges Rvnv‡R 

gvjvgvj n¨vÛwjs‡qi KvR 

(Handling of goods 

in the ports and 
ships)| 

fvix gvjvgvj DVv‡bv-bvgv‡bv Ges enb Kiv|  (K) ỳN©UbvRwbZ AvNvZ; 

(L) wMivq e¨_v I dz‡j hvIqv; 

(M) •`wnK AvNvZ; Ges 

(N) we‡ùviY RwbZ `yN©Ubv|  
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 ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH  
   

Sl.No. Title of the Convention (Year, No.) Date of 
Ratification 

1.  Hours of works (Industry) Convention, 1919 (No.1) 22.06.1972 

2.  Night Work(Women) Convention, 1919 (No. 4) 22.06.1972 

3.  Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No.6) 22.06.1972 

4.  Right of Association (Agriculture) Convention,1921 (No.11) 22.06.1972 

5.  Weekly Rest (Industry) Convention, 1919 (No.14) 22.06.1972 

6.  Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921 (No.15) 22.06.1972 

7.  Medical Exam. of Young Persons (sea) Convention, 1921 (No.16) 22.06.1972 

8.  
Workmen‟s Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 
(No.18) 

22.06.1972 

9.  Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925 (No.19) 22.06.1972 

10.  Inspection of Emigrants Convention,  1926 (No.21) 22.06.1972 

11.  Seamen‟s Articles of Agreement Convention,  1926 (No.22) 22.06.1972 

12.  
Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 1929 
(No.27) 

22.06.1972 

13.  * Forced Labour Convention, 1930 (No.29) 22.06.1972 

14.  Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932 (No.32) 22.06.1972 

15.  Underground work (women) Convention,  1935 (No.45) 22.06.1972 

16.  Minimum Age(Industry) (revised) Convention, 1937  (No.59) 22.06.1972 

17.  Final Articles Revision Convention, 1946 (No.80) 22.06.1972 

18.  Labour Inspection Convention, 1947 (No.81) 22.06.1972 

19.  
* Freedom of Association & Protection of the Right to Organize Convention, 
1948  (No.87) 

22.06.1972 

20.  Night Work (Women) convention  (revised) 1948 (No.89) 22.06.1972 

21.  Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948 (No.90) 22.06.1972 

22.  Fee-charging Employment Agencies Convention (revised), 1949 (No.96) 22.06.1972 

23.  * Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98) 22.06.1972 

24.  * Equal Remuneration Convention , 1951 (No.100) 28.01.1998 

25.  * Abolition of Forced Labour Convention , 1957 (No.105) 22.06.1972 

26.  Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957 (No.106) 22.06.1972 

27.  Indigenous & Tribal Population Convention, 1957 (No.107) 22.06.1972 

28.  * Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958 (No.111) 22.06.1972 

29.  Final Articles Revision Convention, 1961 (No.116) 22.06.1972 

30.  Equality of Treatment (Social Security) Convention , 1962 (No.118) 22.06.1972 

31.  
Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 
(No.144) 

17.04.1979 

32.  Nursing Personnel Convention, 1977 (No.149) 17.04.1979 

33.  * Worst Forms of Child Labour Convention , 1999 (No.182) 12.03.2001 

34.  Seafarer‟s Identify Document Convention (revised), 2003 (No.185) 28.04.2014 

35.  Maritime Labour Convention 2006  06.11.2014 

* ILO Core conventions. 
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করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয 

করকাযখানা, মদাকান ও প্রর্ত্ানভব শ্রর্ভক-ভার্রবকয ভবধ্য সু ঠ্ ম্পকি স্থান এফং র্নযাদ কভ ির্যবফ সৃর্িয 

ভাধ্যবভ ব্যফা-ফার্ণজে ও র্ফর্নবয়াবগয অুষকূর র্যবফ সৃজবন কাজ কযবছ শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য আওতাধ ন 

করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয (ডাইপ)। ফাংরাবদ শ্রভ আইন-২০০৬ (ংবার্ধত-২০১৮ )ও ফাংরাবদ 

শ্রভ র্ফর্ধভারা-২০১৫ অুষমায়  শ্রর্ভকবদয র্নবয়াগ ির্ত , কভ িঘণ্টা ও ভজুয  প্রদান র্নর্িতকযণ ছািাও মাগত স্বাস্থে 

ও মইপটি এফং কল্যাণভরক ব্যফস্থাভ ফাস্তফায়বন কাজ কবয এই অর্ধদপ্তয। এছািা, কভ িবক্ষবে শৃিরা ভৄন্নত 

মযবখ শ্রর্ভক, ভার্রক, যকায ও র্ফর্বন্ন মদ য় এফং আন্তজিার্তক ংস্থায াবথ ভন্বয় াধবনয কাজ কবয মাবে 

ডাইপ। ক্রভফধ িভান র্ফপুর ংখ্যক শ্রভজ ফ  ভাুষবলয আইনগত অর্ধকায ফাস্তফায়ন র্নযাদ, মাবন ও স্বাস্থেম্মত 

কভ ির্যবফ সৃর্িয দার্য়ত্ব ারন কযবছ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয। একজন অর্তর্যি র্চফ 

দভম িাদায ভার্যদ িবকয মনতৃবত্ব ০১ টি প্রধান কাম িারয় এফং ২৩ টি উভার্যদ িবকয কাম িারবয়য ভাধ্যবভ 

ফতিভাবন ডাইপ-এয কাম িক্রভ র্যচার্রত বে।  

 

অর্ধদপ্তবযয গঠন 

গণপ্রজাতন্ত্র  ফাংরাবদ যকাবযয একজন অর্তর্যি র্চফ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয 

ভার্যদ িক এফং একজন ভেগ্ম র্চফ অর্তর্যি ভার্যদ িবকয দার্য়ত্ব ারন কবযন। ভার্যদ িবকয 

র্দকর্নবদ িনায় প্রধান কাম িারবয়য চাযটি াখা, াঁচটি উাখা এফং মদবয র্ফর্বন্ন স্থাবন অফর্স্থত ২৩ টি 

উভার্যদ িবকয কাম িারবয়য কাম িক্রভ র্যচার্রত য়। প্রধান কাম িারবয়য চাযটি াখা র্নম্নরূ: 

১. প্রান ও উন্নয়ন াখা  

২. মইপটি াখা 

৩. স্বাস্থে াখা 

৪. াধাযণ াখা 

 

উভার্যদ িবকয কাম িারয়ভবয গঠন 

অর্ধদপ্তবযয অধ ন ২৩ টি উভার্যদ িবকয কাম িারবয়য ভাধ্যবভ ভাঠ ম িাবয় কাযখানা, মদাকান ও প্রর্ত্ান 

র্যদ িন শ্রভ অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্ত, শ্রভ অবন্তাল র্নযন, শ্রভ আইবনয কল্যাণভরক র্ফধানভ ফাস্তফায়ন, কাযখানায 

মর-আউে অুষবভাদন, কাযখানা ও প্রর্ত্াবনয রাইবন্প প্রদান ও নফায়ন কযা য়। এছািা, কাযখানা বফবনয 

কাঠাবভাগত সুযক্ষা, অর্ি সুযক্ষা ও তফদুের্তক সুযক্ষা দূঘ িেনায তদন্ত ও ক্ষর্তপূযণ প্রার্প্ত র্নর্িত কযা য়। 

স্বাস্থেম্মত কভ ির্যবফ, শ্রর্ভকবদয র্চর্কৎা সুর্ফধা, ভাতৃত্বকার ন সুর্ফধা, কভ িস্থবর র্শুকক্ষ স্থান, প্রাথর্ভক 

র্চর্কৎা ব্যফস্থা ও প্রবমাজেবক্ষবে র্চর্কৎা মকন্দ্র স্থান ংক্রান্ত র্ফলবয় শ্রভ আইন অুষমায়  ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়। 

এছািা, ঝুঁর্কপূণ ি কাবজ র্শুশ্রভ র্নযন, ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয তর্ফর বত ায়তা প্রদাবনয 

সুার্য ও মচক র্ফতযণ ইতোর্দ কাজ উভার্যদ িবকয কাম িারবয়য ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা য়। এছািাও, প্রধান 

কাম িারবয়য র্নবদ িনা মভাতাবফক প্রবয়াজন য় কাম িক্রভ র্যচারনা কযা য়। উভার্যদ িবকয কাম িারয়গুবরাবত ৫টি 

াখায ভাধ্যবভ উবের্খত কাম িক্রভভ ফাস্তফায়ন কযা য়। াখাগুবরা বরা: প্রান াখা, মইপটি াখা, স্বাস্থে াখা, 

াধাযণ াখা এফং মদাকান ও প্রর্ত্ান াখা। 

 

অর্ধদপ্তয-এয কাম িক্রভ 

 ফাংরাবদ শ্রভ আইন-২০০৬ (ংবার্ধত-২০১৮) ও ফাংরাবদ শ্রভ র্ফর্ধভারা-২০১৫ অুষমায়  করকাযখানা, 

মদাকান ও প্রর্ত্ান র্যদ িবনয ভাধ্যবভ কভ িস্থবরয মইপটি র্নর্িতকযণ এফং ফাংরাবদ শ্রভ আইবন ফর্ণ িত 

শ্রর্ভকবদয অর্ধকায যক্ষা কযা। 

 শ্রর্ভকবদয র্নবয়াগ ংক্রান্ত তিাফর , সুযক্ষা, স্বাস্থে ও স্বাস্থের্ফর্ধ, কল্যাণ, ভজুয  র্যবাধ, কাবজয ভয় 

র্নধ িাযণ, ছুটি ইতোর্দ তদাযর্ক কযায জন্য কাযখানা, মদাকান, র্ল্প ও ফার্ণর্জেক প্রর্ত্ান, চা-ফাগান, 

অবেন্তয ণ জর র্যফন, িক র্যফন প্রভৃর্ত র্যদ িন কযা। 

 কাযখানা র্নভ িাবণয জন্য কাযখানা বফবনয নকা ও মভর্ন মর-আউে প্লোন অুষবভাদন এফং কাযখানা 
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ম্প্রাযবণয জন্য  মর-আউে ম্প্রাযবণয নকা অুষবভাদন। 

 কাযখানা ও প্রর্ত্াবনয চাকুর্য র্ফর্ধ অুষবভাদন। 

 ফাংরাবদ শ্রভ আইন-২০০৬ ও ফাংরাবদ শ্রভ র্ফর্ধভারা-২০১৫ ম্পর্কিত র্জজ্ঞাায জফাফ প্রদান। 

 আবফদবনয র্যবপ্রর্ক্ষবত শ্রভ আইবন প্রদত্ত ক্ষভতাফবর কাযখানা কতৃিক্ষবক শ্রভ আইবনয কর্তয় ধাযা ফা 

র্ফর্ধ মথবক অব্যার্ত প্রদান। 

 আইন অভান্যকায বদয র্ফরুবি শ্রভ আদারবত ভাভরা রুজু কযা। 

 শ্রর্ভক কতৃিক দার্খরকৃত অর্ববমাগভ তদন্ত কবয আইনাুষগবাবফ র্নষ্পর্ত্তয ব্যফস্থা গ্রণ। 

 ফাংরাবদ শ্রভ আইন এফং ফাংরাবদ শ্রভ র্ফর্ধভারা ংর্িি আবদ র্নবদ ি ফাস্তফায়বন র্ফবল ভূর্ভকা ারন 

কযা। 

 শ্রর্ভক অর্ধকায এফং কভ ির্যবফ ংক্রান্ত অর্ববমাবগয সু ঠ্ তদন্ত কযা। 

 শ্রর্ভক এফং ভার্রক বক্ষয ভবধ্য শ্রভ আইন র্ফলয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদাবনয ব্যফস্থা গ্রণ। শ্রভ আইন, 

স্বাস্থে এফং র্নযাত্তায ব্যাাবয শ্রর্ভক এফং ভার্রকবক্ষয ভবধ্য বচতনতা সৃর্ি কযা। 

 করকাযখানা র্নফন্ধ কযণ, কাযখানায রাইবন্প নফায়ন ও নদে ইসুে। 

 শ্রভ আইবনয মথামথ ফাস্তফায়বনয জন্য র্ফর্বন্ন যকার্য, আধাযকার্য, স্বায়ত্তার্ত ংস্থা, আন্তজিার্তক শ্রভ 

ংস্থা (আইএরও), উন্নয়ন বমাগ  ংস্থা, শ্রর্ভক ংগঠন, ভার্রক ংগঠন এফং দযকলাকর্ল প্রর্ত্াবনয 

াবথ ম্পকি স্থান ও মমাগাবমাগ যক্ষা কযা। 

 শ্রভ র্যদ িন, ভজুয  ব্যফস্থানা, স্বাস্থে ও মইপটি র্ফলয়ক প্রর্তবফদন প্রকা। 

 ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ফাংরাবদ শ্রভ র্ফর্ধভারা এফং শ্রভ র্যদ িন ংর্িি তথ্য, উাত্ত ংগ্র, ংযক্ষণ ও 

যফযা কযা। 

 র্ফর্বন্ন কাযখানায় ংঘটিত দুঘ িেনায কাযণ র্নরূণ, ক্ষর্তগ্রস্তবদয ক্ষর্তপূযণ প্রদাবনয সুার্য ও দায় বদয 

র্ফরুবি আইনাুষগ ব্যফস্থা গ্রণ। 

 র্ফর্বন্ন কাযখানায় মপটি কর্ভটি গঠন র্ফলবয় উদ্বঠিকযণ এফং কাযখানা ও প্রর্ত্াবনয কভ িকতিাবদয 

প্রবয়াজন য় র্নবদ িনা প্রদান। 

 শ্রভ ম্পর্কিত আইন, র্ফর্ধভারা, ন র্তভারা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও ংবাধবনয জন্য যকায ও র্ফর্বন্ন যকার্য 

প্রর্ত্ানবক বমার্গতা কযা। 

 শ্রভ আইন ফাস্তফায়বনয াবথ ংর্িি র্ফলয়ার্দ মমভন: শ্রভ র্যদ িন, ভজুয , উৎাদন রতা, মাগত স্বাস্থে 

ও মইপটি ইতোর্দ র্ফলবয় জাত য় ও আন্তজিার্তক ম িাবয় অুষর্্ত বা, মর্ভনায, র্বম্পার্জয়াভ প্রভৃর্তবত 

যকাবযয প্রর্তর্নর্ধত্ব কযা। 

 

 

 

কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষণ ংক্রান্ত তথ্য 

 

২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিাবদয জন্য র্যচার্রত র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষবণয তথ্য র্নম্নরূ: 

প্রর্ক্ষবণয ধযন প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চয ংখ্যা অংগ্রণকায য ংখ্যা 

মদবয অবেন্তবয 

প্রর্ক্ষণ 

৩৬ ৫৫২ 

ইন-াউজ প্রর্ক্ষণ ২৪ ৪৮৩ 

তফবদর্ক প্রর্ক্ষণ - ৪২ 

মর্ভনায/ওয়াকি ১৪৪ 

(তন্বধ্য ১৩৮ টি Gender Based 

Violence প্রবজবটরেয আওতায়) 

৬,৯৮৮ 

(তন্বধ্য ৬,৭৬০ জন Gender Based 

Violence প্রবজবটরেয আওতায়) 
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২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয ডাইপ-এয র্নয়র্ভত কাম িক্রভ ও অজিন 

 

শ্রভ র্যদ িন 

 

মদবয কর কভ িক্ষভ নাগর্যকবদয জন্য উৎাদনভৄখ , তফলম্য ন, মালণভৄি, মাবন, র্নযাদ ও স্বাস্থেম্মত 

কভ ির্যবফ র্নর্িত কযায ভাধ্যবভ র্ফর্নবয়াগফান্ধফ র্যবফ সৃর্ি কযা এ অর্ধদপ্তবযয ভর রক্ষে। এ রবক্ষে অর্ধদপ্তবযয 

অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি এফং র্নয়র্ভত কাজ বে শ্রভ র্যদ িন। কাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িবনয ভাধ্যবভ ফাংরাবদ শ্রভ 

আইন ও ফাংরাবদ শ্রভ র্ফর্ধভারায প্রবয়াগ ও ফাস্তফায়নই এ অর্ধদপ্তবযয ভর কাজ। শ্রবভয ভম িাদা যক্ষা, শ্রর্ভবকয 

অর্ধকায প্রর্ত্া এফং শ্রর্ভক ও তায র্যফাবযয জ ফনভান উন্নয়বনয ভল্যবফাধবক াভবন মযবখ র্নবম্নাি ির্তবত 

র্যদ িন কযা য়:- 

 

(ক) র্নয়র্ভত র্যদ িন 

(খ) তাৎক্ষর্ণক র্যদ িন 

(গ) দুঘ িেনা কফর্রত স্থান র্যদ িন 

(ঘ) অর্ববমাবগয র্বর্ত্তবত র্যদ িন 

 

 র্নয়র্ভত র্যদ িন ভরত র্নবম্নাি ধাব ংঘটিত য়: 

 কর র্নয়র্ভত র্যদ িন আবগ মথবক অফর্ত কবযই কযা য়। এ র্যদ িবনয র্ফলবয় কাযখানা ও প্রর্ত্াবনয 

ভার্রকবদয এক প্তা আবগই মপান কর অথফা র্চঠিয ভাধ্যবভ অফর্ত কযা য়। 

 র্যদ িবনয ভয় ভরত পোটরেয য নাভ, র্যদ িবনয র্ফবাগ, তার্যখ ও ভয় উবেখ থাবক। মখাবন 

র্যদ িবকয নাভও উবেখ থাবক। ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয র্যদ িকগণ কাযখানা, মদাকান ও প্রর্ত্াবন মভাে 

৪৩,৪০১ টি র্যদ িন ম্পন্ন কবযবছন। 

 

অর্ববমাগ গ্রণ ও অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্ত 

 

কভ িবক্ষবে ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ২০০৬ ও ফাংরাবদ শ্রভ র্ফর্ধভারা, ২০১৫-এয রঙ্ঘন র্ফলবয় শ্রর্ভকবদয কাছ মথবক 

অর্ববমাগ গ্রণ কযায াবথ াবথ দ্রুততভ ভবয়য ভবধ্য অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্তয কাম িক্রভ গ্রণ কযা য়। ২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবয মভাে ২৭৫৫ টি অর্ববমাগ গ্রণ কযা বয়বছ এফং প্রার্ঙ্গক র্ফবফচনায় মভাে ২৬০৪ টি অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্ত 

কযা বয়বছ। 

 

শ্রভ আইন রঙ্ঘবনয দাবয় ভাভরা ও ভাভরা র্নষ্পর্ত্ত 

 

ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ২০০৬ ও ফাংরাবদ শ্রভ র্ফর্ধভারা, ২০১৫ অুষমায়  কাযখানা, মদাকান ও প্রর্ত্াবন র্নযাদ 

কভ ির্যবফ র্নর্িতকযবণ র্নযরবাবফ কাজ কযবছ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয। আইন ফাস্তফায়ন 

কযবত র্গবয় প্রথবভ কাযখানা ফা প্রর্ত্ান বযজর্ভবন র্যদ িন কবয শ্রভ আইন ও র্ফর্ধয রঙ্ঘনভ র্চর্িত কবযন 

এফং তা মাধযাবনায জন্য কাযখানা ও প্রর্ত্ান কতৃিবক্ষয র্নকে ভয় উবেখপূফ িক মনাটি প্রদান কবযন। র্নধ িার্যত 

ভবয়য ভবধ্য ংবাধন না কযবর যফতীবত তার্গদে প্রদান কযা য়। এছািা ভবয় ভবয় কাযখানায ভার্রক ফা 

ব্যফস্থানা কতৃিক্ষবক বচতনতাভরক যাভ ি প্রদান কযা য়। তাযযও র্নবদ িনা ারন না কযা বর শ্রভ আইবনয 

র্ফধান রঙ্ঘবনয দাবয় ংর্িি কাযখানা ও প্রর্ত্াবনয র্ফরুবি শ্রভ আদারবত ভাভরা রুজু কযা য়। ২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবয ভাভরা দাবয়য কযা বয়বছ মভাে ১৪২৯ টি।  এয ভধ্য মথবক ৮৪৪টি ভাভরা র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ। 
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কাযখানায় ংঘটিত দুঘ িেনায ক্ষর্তপূযণ প্রদান 

মদব্যা  কভ িবক্ষবে র্ফর্বন্ন ভবয় ংঘটিত দুঘ িেনায মক্ষবে শ্রভ র্যদ িকগণ ঘেনাস্থর বযজর্ভবন র্যদ িন কবযন। 

র্যদ িবনয ভাধ্যবভ দুঘ িেনায ম্ভাব্য কাযণ অুষন্ধান, প্রর্তবফদন ততর্য এফং দুঘ িেনা প্রর্তবযাবধ কাযখানা ভার্রক ও 

শ্রর্ভক ক্ষবক মথামথ যাভ ি প্রদান কযা য়। এছািা র্ফবল মকান দুঘ িেনায মক্ষবে তদন্ত কর্ভটি গঠনপূফ িক তদন্ত 

কযা য়। তদন্ত প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা কবয যফতী দবক্ষ গ্রণ এফং ক্ষর্তগ্রস্তবদয আইনাুষগ ক্ষর্তপূযণ প্রদাবনয 

দবক্ষ গ্রণ কযা য়। ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয দুঘ িেনায় আত ১০৩ জন শ্রর্ভক এফং র্নত ১২১ জন শ্রর্ভবকয 

র্যফাযবক ক্ষর্তপূযণ ফাফদ মভাে ৭১,০৬,২৪৬ (একাত্তয রক্ষ ছয় াজায) োকা ভার্রকক্ষ কতৃিক প্রদাবনয ব্যফস্থা 

কযা বয়বছ। 

 

গণশুনান  র্নষ্পর্ত্ত 

 

শ্রর্ভক ও ভার্রকবক্ষয জন্য উভার্যদ িবকয কাম িারয়ভব র্নয়র্ভত গণশুনান য আবয়াজন কযা য়। শ্রর্ভবকয 

ভজুর্য, ভাতৃত্বকার ন সুর্ফধা, কভ িঘণ্টা, ছুটি, কাযখানায মর-আউে প্লোন, র্ফর্বন্ন মযর্জস্টায ংযক্ষণ, ঠিকাদায ংস্থায 

রাইবন্প প্রদান/নফায়ন, র্নবয়াগে, র্যচয়ে, ওবাযোইভ এফং শ্রভ আইবনয র্ফর্বন্ন ধাযা রঙ্ঘন ংক্রান্ত র্ফলবয় সৃি 

ভস্যা ভাধাবনয জন্য এফ গণশুনান  অুষর্্ত য়। ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয ৯৪১ র্দন গণশুনান  আবয়াজবনয ভাধ্যবভ 

১৩৮৯ জন মফা প্রতো য ১২৮৮ টি আবফদন ফা অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্ত কযা বয়বছ। 

 

প্রসূর্ত কল্যাণ সুর্ফধা র্নর্িতকযণ 

কভ িবক্ষবে র্নবয়ার্জত নায  শ্রর্ভকবদযবক ফাংরাবদ শ্রভ আইবনয চতুথ ি অধ্যাবয় ফর্ণ িত ির্ত অুষমায়  প্রবমাজে মক্ষবে 

প্রসূর্ত কল্যাণ  সুর্ফধা র্নর্িত কযা য়। ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয মভাে ১০,৮১২ জন শ্রর্ভবকয ভাতৃত্বকল্যাণ সুর্ফধা 

র্নর্িত কযা বয়বছ। ভার্রক কতৃিক শ্রর্ভকগণবক প্রদানকৃত আর্থ িক সুর্ফধায র্যভাণ ২৭,৬১,৫৩,৩৯৪ )াতা মকাটি 

একলর্ট্ট রক্ষ মতপ্পান্ন াজায র্তনত চূযানিই( োকা।  

 

রাইবন্প প্রদান ও রাইবন্প নফায়ন 

কাযখানা, মদাকান ও প্রর্ত্ান ঠিকাদায  ংস্থায রাইবন্প প্রদান এফং রাইবন্প নফায়ন করকাযখানা ও প্রর্ত্ান 

র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয একটি অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি কাজ। ২০১৮-১৯ অথ িফছবয করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন 

অর্ধদপ্তয মভাে ১৩,২৩৭ টি কাযখানা ও প্রর্ত্ানবক রাইবন্প প্রদান কবযবছ এফং ২৫,২২৭ টি রাইবন্প নফায়ন 

কবযবছ।  

 

মইপটি কর্ভটি গঠন 

২০১৩ র্িিাবে ংবার্ধত ফাংরাবদ শ্রভ আইন এফং ২০১৫ র্িিাবে প্রণ ত শ্রভ র্ফর্ধভারায় মইপটি কর্ভটি ংক্রান্ত 

র্ফধান প্রফর্তিত ওয়ায য কাযখানায় মইপটি কর্ভটি গঠবনয ব্যাাবয দবক্ষ গ্রণ কযা য়। এযয মথবক 

কাযখানায় র্নযাদ কভ ির্যবফ র্নর্িত কযায রবক্ষে মইপটি কর্ভটি গঠন কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। ২০১৮-২০১৯ 

অথ িফছবয গঠিত মইপটি কর্ভটিয ংখ্যা ১১৯৮টি। মইপটি কর্ভটি গঠন কাম িক্রবভয শুরু মথবক জুন, ২০১৯ ম িন্ত 

আযএভর্জ কাযখানাগুবরাবত ১৭৯৬ টি এফং নন আযএভর্জ কাযখানাগুবরাবত ১২৩১ টি; মভাে ৩০২৭ টি কাযখানায় 

মইপটি কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ। এছািা অফর্ি কাযখানাভব মইপটি কর্ভটি গঠবনয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।  

 

কয ফর্ভূ িত যাজস্ব আয় 

কাযখানা ও প্রর্ত্াবন মাবন, স্বাস্থেম্মত ও র্নযাদ কভ ির্যবফ র্নর্িত কযায ভাধ্যবভ ব্যফা এফং র্ফর্নবয়াবগয 

র্যবফ সু ঠ্ যাখায জন্য কাম িক্রভ র্যচারনা কযবছ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয। এ রবক্ষে কাযখানা, 

মদাকান ও প্রর্ত্াবন র্নয়র্ভত র্যদ িন কাম িক্রভ র্যচারনা কযা য়। র্যদ িবনয ভাধ্যবভ শ্রভ আইন ফাস্তফায়বনয 
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াাার্ কাযখানা ও প্রর্ত্াবনয রাইবন্প প্রদান এফং রাইবন্প নফায়ন কবয কয ফর্ভূ িত যাজস্ব আদায় কবয মদবয 

অথ িন র্তবত র্ফযাে অফদান যাখবছ ডাইপ। ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয রাইবন্প প্রদান এফং রাইবন্প নফায়ন ফাফদ 

৬,০৪,১৪,৭৮২  (ছয় মকাটি চায রক্ষ মচৌে াজায াতত র্ফযার্) োকা আয় কবযবছ।  

 

র্শুকক্ষ স্থান ও উদ্বঠিকযণ বা  

কভ িবক্ষবে নায য অংগ্রণ, নায য ক্ষভতায়ন এফং জাত য় অথ িন র্তবত নায য অফদাবনয র্ফলয় র্ফবফচনায় মযবখ 

করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয র্ফবল ভূর্ভকা ারন কযবছ। নায ফান্ধফ এফং স্বাস্থেম্মত কভ িবক্ষে 

র্নর্িবত অগ্রণ  ভূর্ভকা ারন কযবছ এই অর্ধদপ্তয। র্শুবদয জন্য কাযখানা ও প্রর্ত্াবন র্শুকক্ষ স্থান কযা বে। 

ডাইবপয তিাফধাবন ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয কাযখানা ও প্রর্ত্াবন মভাে ৫১২ টি র্শুকক্ষ স্থান র্নর্িত কযা 

বয়বছ। এছািা র্শুকক্ষ স্থাবনয জন্য ৪৭১ টি উদ্বঠিকযণ বা আবয়াজন কযা বয়বছ। 

 

আউেবার্ িং ঠিকাদার্য প্রর্ত্াবনয রাইবন্প প্রদান ও নফায়ন 

করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয মভাে ২১৬ টি আউেবার্ িং ঠিকাদার্য 

প্রর্ত্ানবক রাইবন্প প্রদান কবযবছ এফং ২৬৭ টি আউেবার্ িং ঠিকাদার্য প্রর্ত্াবনয রাইবন্প নফায়ন কবযবছ। 

আউেবার্ িং ঠিকাদার্য প্রর্ত্াবনয রাইবন্প প্রদান ও রাইবন্প নফায়ন ফাফদ মভাে যাজস্ব আয় বয়বছ ৮৭,৩৩,৮৭৫ 

োকা।  

 

কাযখানায কভপ্লাবয়ন্প র্নর্িতকযণ 

করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয কাযখানা র্যদ িন মচকর্রবস্টয র্ফধানগুবরা প্রর্তারবন ‘এ’ মশ্রণ র্ভি 

বর, কাযখানাগুবরাবক কভপ্লাবয়ন্প কাযখানা র্ববফ ধযা য়। কভপ্লাবয়ন্প কাযখানাগুবরা ফাংরাবদ শ্রভ আইন এফং 

ফাংরাবদ শ্রভ র্ফর্ধভারায মাগত স্বাস্থে ও মইপটি ংক্রান্ত উবেখবমাগ্য ধাযা এফং র্ফর্ধ প্রর্তারন কবয থাবক। 

২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয কতৃিক ২১০৬ টি কাযখানায় এরূ কভপ্লাবয়ন্প 

র্নর্িত কযা বয়বছ।  

 

শ্রভ আইন ও র্ফর্ধভারা ারবন উদ্বঠিকযণ বা 

ফাংরাবদ শ্রভ আইন এফং ফাংরাবদ শ্রভ র্ফর্ধভারা ফাস্তফায়বন ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয ২৩ টি উভার্যদ িবকয 

কাম িারয় কতৃিক মাগত স্বাস্থে, মইপটি ও শ্রভ ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন র্ফলবয় কাযখানা, মদাকান ও প্রর্ত্ানভব কভ িযত 

শ্রর্ভক ও ভার্রকবক্ষয জন্য মভাে ৮৩২ টি উদ্বঠিকযণ বা আবয়াজন কযা বয়বছ। 

 

র্নবয়াগর্ফর্ধ অুষবভাদন 

র্ফর্বন্ন কাযখানা ও প্রর্ত্াবনয র্নবয়াগর্ফর্ধ অুষবভাদন কবয থাবক করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয। 

২০১৬ র্িিাে মথবক জুন, ২০১৯ ম িন্ত ২৬ টি কাযখানা ও প্রর্ত্াবনয র্নজস্ব চাকুর্য র্ফর্ধ অুষবভাদন কযা বয়বছ। 

 

র্নম্নতভ ভজুয  ফাস্তফায়ন 

ফাংরাবদ যকায ৪২টি মটরেবয র্নম্নতভ ভজুয  ফাস্তফায়ন কযবছ। করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয 

অন্যতভ ম্যাবিে বে র্ফর্বন্ন মটরেবয র্নম্নতভ ভজুয  ফাস্তফায়ন কযা। ফাংরাবদ শ্রভ আইবনয ধাযা-১৪৯ মভাতাবফক 

র্নম্নতভ ভজুয  াবযয কভ াবয ভজুয  প্রদান র্নর্লি। এই ধাযা ফাস্তফায়বন ডাইপ র্ফর্বন্ন মটরেবয কাজ কবয মাবে। 

র্নম্নতভ ভজুয  ফাস্তফায়বন মকান রঙ্ঘন র্যরর্ক্ষত বর করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয ক্ষ মথবক 

কাযখানা ফা প্রর্ত্ানবক মনাটি কযা য়। তাযযও র্নম্নতভ ভজুয  ফাস্তফায়বন গার্পরর্ত র্যরর্ক্ষত বর যফতী 

আইনাুষগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।  
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অর্ধদপ্তবযয র্ফবল কাম িক্রভ ও অজিন 

 

শ্রর্ভক বাই-মফানবদয জন্য মল্পরাইন চালু 

শ্রর্ভক বাই-মফানবদয জন্য াফ িক্ষর্ণক মোর র্ফ্র মল্প রাইন মফা চালু কবযবছ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন 

অর্ধদপ্তয। াযাবদবয কাযখানা, মদাকান ও প্রর্ত্াবন কভ িযত শ্রর্ভকযা র্ফনা খযবচ ১৬৩৫৭ নম্ববয মপান কবয তাবদয 

কভ িস্থর, ভজুর্য, শ্রভ ংর্িি মমবকান অর্ববমাগ জানাবত াযবফন। শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  

মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান, এভর্ ৩১ জাুষয়ার্য, ২০১৯ র্িিাবে নতুন এই মল্প রাইন আুষ্ার্নকবাবফ উবদ্বাধন কবযন। 

উবেখ্য, ২০১৫ র্িিাে মথবক মোর র্ফ্র েরাইন র্ববফ ১১ র্ডর্জবেয রং মকাড (০৮০০৪৪৫৫০০০) চালু র্ছর র্কন্তু 

মল্প রাইন র্ববফ াঁচ র্ডর্জবেয নতুন ে িবকাড চালু ওয়ায য শ্রভ ংক্রান্ত অর্ববমাগ গ্রবণয র্যভাণ মফবিবছ। 

অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্তবতও গর্ত ঞ্চায বয়বছ। 

 

 

ই-পাইর্রং-এ ১৯ ফায  ল িস্থান অজিন 

তথ্য-প্রভের্ি ব্যফায কবয বজ এফং স্বল্প ভবয় জনগণবক মফা প্রদাবনয রবক্ষে ২০১৭-এয মপব্রুয়ার্যবত 

করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারবয় দাপ্তর্যক কাবজ ই-পাইর্রং ব্যফায শুরু য়। ফতিভাবন 

অর্ধদপ্তবযয কর কাম িারবয় তবাগ নর্থ ই-পাইর্রং এয ভাধ্যবভ ম্পন্ন কযা বে। এটুআই প্রকবল্পয আওতায় 

প্রধানভন্ত্র য কাম িারয় মথবক মঘার্লত ই-পাইর্রং-এয য োংর্কং-এ মছাে কোোগর্যয র্ফর্বন্ন যকার্য দপ্তয ও ংস্থায 

ভবধ্য ইবতাভবধ্য ১৯ ফায  ল িস্থান অজিন কবযবছ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয। এ ভবধ্য ২০১৮-১৯ 

অথ িফছবয ফাবযা ভাবয ভবধ্য ১১ ফায প্রথভ স্থান রাব কবযবছ ডাইপ। 

 

ক্রাইর্ ম্যাবনজবভি 

ঈদ উৎফকার ন মাাক কাযখানা অন্যান্য র্ল্প কাযখানায শ্রর্ভকবদয মফতন, বাতা, ছুটি র্নর্িত কযা 

মমবকান শ্রভ অবন্তাল র্নযবন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য তিাফধাবন ক্রাইর্ ম্যাবনজবভি র্ফলয়ক মকায কর্ভটি 

কাজ কবয থাবক। শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জত ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  এই কর্ভটিয আহ্বায়ক র্ববফ 

দার্য়ত্ব ারন কবযন। ক্রাইর্ ম্যাবনজবভি র্ফলয়ক মকায কর্ভটিয র্নবদ িনায় ঢাকা, গাজ পুয, নাযায়ণগঞ্জ, নযর্ংদ  

ও চট্টগ্রাবভয শ্রভঘন এরাকায় করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয ংর্িি উভার্যদ িবকয কাম িারবয়য 

আওতাধ ন আেটি ক্রাইর্ ম্যাবনজবভি কর্ভটি কাজ কবয। মকায কর্ভটিয বঙ্গ অর্ধনস্থ ক্রাইর্ ম্যাবনজবভি 

কর্ভটিগুবরা াফ িক্ষর্ণক মমাগাবমাগ যক্ষা কবয শ্রভ র্যর্স্থর্ত ম্পর্কিত তথ্য প্রদান কবযন। শ্রভ খাবত মকান 

অনাকার্ঙক্ষত র্যর্স্থর্ত সৃর্ি বর দ্রুততভ ভবয়য ভবধ্য ংর্িি শ্রভ র্যদ িকগণ তা র্নযন কবযন। উৎবফয পূবফ ি 

মকাবনা শ্রর্ভবকয ছাঁোই ও কাযখানা ফন্ধ মযাধকযবণও ক্রাইর্ ম্যাবনজবভি কর্ভটিগুবরা কাজ কবয। 

 

ংস্কায ভন্বয় মর (আযর্র্)’য ভাধ্যবভ কাযখানা ংস্কায  

ত্রুটিপূণ ি মাাক কাযখানায ংস্কায কাজ তদাযর্ক জন্য ফাংরাবদ যকায গত ১৪ মভ ২০১৭ করকাযখানা ও 

প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয অধ বন ংস্কায ভন্বয় মর (আযর্র্)-গঠন কবয। এযই ভবধ্য আযর্র্য ক্ষভতা 

বৃর্ি কযা বয়বছ, জনফর ফািাবনা বয়বছ। কাযখানা বফবনয কাঠাবভাগত র্নযাত্তা, র্ফদুেৎ ও অর্ি র্নযাত্তা উন্নত 

কভ ির্যবফ র্নর্িতকযবণ ফাংরাবদ যকায এফং আন্তজিার্তক শ্রভ ংস্থা (আইএরও) মমৌথবাবফ তার্ধক প্রবকৌর  

র্নবয়াগ র্দবয়বছ। ফতিভাবন আযর্র্য ভাধ্যবভ ত্রুটিপূণ ি মাাক কাযখানায ংস্কায কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। 
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আশুর্রয়ায় তবাগ ংস্কায কাম িক্রভ ম্পন্নকায  একটি মাাক কাযখানা র্যদ িন কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ  

জনাফ মক এভ আর  আজভ এফং ডাইপ-এয ভার্যদ িক জনাফ র্ফনাথ যায় (৭ মবন্ফম্বয ২০১৯) 

 

র্শুশ্রভ র্নযন 

ঝুঁর্কপূণ ি কাবজ র্শুশ্রভ র্নযবন ফাংরাবদ যকায জাত য় ও আন্তজিার্তক র্যভণ্ডবর অঙ্গ কাযাফি। ম রবক্ষে 

জাত য় র্শুশ্রভ র্নযন ন র্ত, ২০১০ অুষমায়  ঝুঁর্কপূণ ি খাত কর ধযবনয শ্রভ মথবক র্শুবদয ভৄি কবয ইর্তফাচক 

র্যফতিবন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয়বক করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয স্বাস্থে াখায ভাধ্যবভ 

ার্ফ িক ায়তা প্রদান কযা য়।  জার্তংঘ কতৃিক র্নধ িার্যত এর্ডর্জয রক্ষেভাো অজিবন ২০২১ র্িিাবেয ভবধ্য 

ঝুঁর্কপূণ ি কাজ মথবক র্শুশ্রভ র্নযন এফং ২০২৫ র্িিাবেয ভবধ্য কর মটরেয মথবক র্শুশ্রভ র্নযবন র্ফর্বন্ন উবর্দ্াগ 

গ্রণ কযা বয়বছ। করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয উবর্দ্াবগ ইবতাভবধ্য যপ্তান ভৄখ  ততর্য মাাক 

কাযখানা ও র্চংর্ি র্ল্প মথবক তবাগ র্শুশ্রভ র্নযন কযা বয়বছ। এছািাও র্ফর্বন্ন এরাকার্বর্ত্তক ঝুঁর্কপূণ ি মটরেবয 

অগ্রার্ধকায র্বর্ত্তবত র্শুশ্রভ র্নযন কযায জন্য ভার্রক, শ্রর্ভক এফং র্শু শ্রর্ভকবদয অর্ববাফকবদয ভবধ্য উদ্বঠিকযণ 

কাম িক্রভ র্যচারনা কযা বে। মটরেযগুবরা বরা: অোলুর্ভর্নয়াভ, তাভাক/র্ফর্ি, কাঁচ, ট্যানার্য, মস্টান ক্রার্ং, প্লার্স্টক, 

র্স্পর্নং, র্বব্রর্কং, তাঁত, াফান ও র্ল্ক।  

 
র্ফশ্ব র্শুশ্রভ প্রর্তবযাধ র্দফ উরবক্ষ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবয আবয়ার্জত আবরাচনা বায় বার্তত্ব 

 কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য অর্তর্যি র্চফ (প্রান অুষর্ফবাগ) জনাফ ার্কউন নাায মফগভ (১২ জুন ২০১৯) 
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জাত য় মাগত স্বাস্থে ও মইপটি র্ফলয়ক গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউে স্থান 

শ্রর্ভক-ভার্রক, কাযখানা ও প্রর্ত্াবনয র্ফর্বন্ন ম িাবয়য কভ িকতিাবক মাগত স্বাস্থে ও র্নযাত্তা র্ফলবয় ভানম্পন্ন 

প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ দক্ষ ভানফম্পদ সৃর্িয রবক্ষে যাজা  নগয য মতযখার্দয়ায় জাত য় মাগত স্বাস্থে ও র্নযাত্তা 

র্ফলয়ক গবফলণা এফং প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউে (NOHSRTI)-এয র্নভ িাণ কাজ শুরু বয়বছ। শ্রভ ও কভ িংস্থান 

ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  ১ নববম্বয, ২০১৮ আন্তজিার্তক ভাবনয এ ইনর্স্টটিউে-এয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থান কবযন। এই 

প্রর্ত্াবনয র্নভ িাণ কাজ মল বফ জুন, ২০২১ র্িিাবে। শ্রর্ভক দুঘ িেনা, মাগত স্বাস্থে ও র্নযাত্তায র্ফলবয় গবফলণা 

ও প্রর্ক্ষবণয জন্য  ফাংরাবদব এটিই প্রথভ ইনর্স্টটিউে। শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য আওতাধ ন করকাযখানা ও 

প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয (ডাইপ) প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযবছ। এ প্রকবল্পয আওতায় কভ ির্যবফ উন্নয়বন গবফলণায় 

গুরুত্ব মদয়া বফ। মেকই উন্নয়ন রক্ষে (এর্ডর্জ) র্ফর্বন্ন উন্নয়ন র্যকল্পনায বঙ্গ াভঞ্জস্য মযবখ শ্রভ খাবত 

অফকাঠাবভা উন্নয়বনয াাার্ াভার্জক কভপ্লাবয়ন্প র্নর্িত কযবত এই প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা বে। মাগত মযাগ 

ম্পবকি গবফলণা এফং মযাগ র্নয়ন্ত্রবণ প্রর্তবযাধভরক ব্যফস্থা মনওয়া এফং শ্রর্ভকবদয বচতনতা ফািাবত এ ইনর্স্টটিউে 

গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবফ। ইবতাভবধ্য এই ইনর্স্টটিউে-র্যচারনায জন্য জনফবরয প্রস্তাফ ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা 

বয়বছ। 

 

 

জাত য় মাগত স্বাস্থে ও র্নযাত্তা র্ফলয়ক গবফলণা এফং প্রর্ক্ষণ ইনর্স্টটিউে-এয র্নভ িাণ কাজ উবদ্বাধন কবযন  

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য স্টোর্িং কর্ভটিয বার্ত ও প্রািন প্রর্তভন্ত্র  জনাফ মভাাঃ ভৄর্জবুর ক  

 

শ্রভ র্যর্স্থর্ত র্যফ ক্ষবণ ২৯ কর্ভটি 

যকায মঘার্লত র্ফর্বন্ন মটরেবযয ভজুর্য কাঠাবভা ফাস্তফায়ন ও মদবয শ্রভ র্যর্স্থর্ত ার্ন্তপূণ ি যাখায রবক্ষে 

করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয এফং শ্রভ অর্ধদপ্তবযয ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতিাবদয ভন্ববয় ২৯টি 

র্যফ ক্ষণ কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ। কর্ভটিয দস্যযা মঘার্লত ভজুর্য কাঠাবভা ফাস্তফায়বনয র্ফলয় াফ িক্ষর্ণক 

ভর্নের্যং কবযন। মকান কাযখানায় শ্রর্ভক ছাঁোই ফা চাকুয  চুের্তয ঘেনা ঘেবর আইনাুষগ দবক্ষ গ্রণ মকান 

র্ফশৃিরা মদখা র্দবর তাৎক্ষর্ণকবাবফ ভার্রক-শ্রর্ভক মনতৃবৃন্দবক র্নবয় আবরাচনায ভাধ্যবভ উদ্ভূত ভস্যায ভাধান 

কবযন। এই কর্ভটিয াবথ াফ িক্ষর্ণক মমাগাবমাগ যক্ষা কযায জন্য ভার্রবকয াবথ আবরাচনা কবয প্রর্তটি কাযখানায় 

মপাকার বয়ি কভ িকতিা র্নধ িাযণ কবযন। াভর্গ্রক শ্রভ র্যর্স্থর্ত ম্পবকি কর্ভটি শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয় 

র্নয়র্ভত প্রর্তবফদন মপ্রযণ কবযন। 

 

নায ফান্ধফ কভ িবক্ষে র্নর্িতকযণ: কভ িবক্ষবে নায য অংগ্রণ, নায য ক্ষভতায়ন এফং জাত য় অথ িন র্তবত নায য 
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অফদাবনয র্ফলয় র্ফবফচনায় মযবখ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয র্ফবল ভূর্ভকা ারন কবয থাবক। 

নায ফান্ধফ এফং স্বাস্থেম্মত কভ িবক্ষে র্নর্িবত অগ্রণ  ভূর্ভকা ারন কযবছ এই অর্ধদপ্তয। ভাতৃত্বকল্যাণ সুর্ফধা 

র্নর্িতকযণ এফং ভাতৃত্ব সুযক্ষায জন্য শ্রভ আইবনয ংর্িি ধাযাভ ফাস্তফায়ন নানা কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। 

র্শুবদয জন্য কাযখানা ও প্রর্ত্াবন র্শুকক্ষ স্থাবনয কাম িক্রভ অব্যাত যবয়বছ। 

 

মজিায র্ফলয়ক বচতনতা বৃর্ি: ‘Gender Equality and Women’s Empowerment at 

Workplace’-প্রকবল্পয আওতায় মজিায র্বর্ত্তক র্ংতা, নায য ক্ষভতায়ন, প্রজনন স্বাস্থে ম্পবকি বচতনতা 

সৃর্ি কযবত ৮০টি কাযখানায ৪ াজায শ্রর্ভকবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। এছািা চা ফাগাবন কভ িযত মভাে ২৪১০ 

জন শ্রর্ভক ও কভ িকতিাবক এফং চাভিা র্বল্পয মভাে ৪০০ জন শ্রর্ভকবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।  

 

   
কভ িস্থবর মজিাযর্বর্ত্তক র্ংতা (GBV) মভাকাবফরায জন্য ‘ফাংরাবদ টি এবার্বয়ন’-এয বঙ্গ ক্ষভতা বৃর্িভরক অর্যবয়বিন-

এ ফিব্য প্রদান কযবছন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান, এভর্ (২৫ মভ, ২০১৯) 

 

উভার্যদ িবকয র্নজস্ব বফন র্নভ িাণ 

‘DIFE আদৄর্নকায়ন ও র্িার কযণ এফং ৯টি মজরা কাম িারয় স্থান প্রকল্প’-এয আওতায় ৯টি 

উভার্যদ িবকয কাম িারবয়য র্নজস্ব বফন র্নভ িাণ ও আদৄর্নকায়বনয কাজ ম্পন্ন বয়বছ। এছািা অর্ধদপ্তবযয আযও 

১৩টি উভার্যদ িবকয কাম িারবয়য র্নজস্ব বফন র্নভ িাণ ও আদৄর্নকায়বনয জন্য ‘DIFE আদৄর্নকায়ন ও 

র্িার কযণ এফং ১৩টি মজরা কাম িারয় স্থান প্রকল্প’ গত ৯ জুরাই, ২০১৯ একবনক-এ অুষবভাদন রাব কবযবছ। 

 

মরফায ইন্পবকন ম্যাবনজবভি অোর্প্লবকন (LIMA) 

র্ডর্জোরাইবজন তথা মফা জ কযবণ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয অন্যতভ াপল্য মরফায 

ইন্পবকন ম্যাবনজবভি অোর্প্লবকন (LIMA) মক ফাস্তবফ রূায়ন। এটি একটি অনরাইনর্বর্ত্তক  ব্যফস্থা মায 

ভাধ্যবভ করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয গুরুত্বপূণ ি কর কাজ মমভন: র্যদ িন, র্যদ িন যফতী 

মনাটি মপ্রযণ, শ্রভ আদারবত ভাভরা দাবয়য, অর্ববমাগ ব্যফস্থানা ইতোর্দ ম্পাদন কযা মায়। র্রভা ভরত দুই ধযবনয 

অোর্প্লবকন এয ভাধ্যবভ র্যচার্রত বফ। একটি বরা- ওবয়ফ অোর্প্লবকন, অযটি- মভাফাইর অোর্প্লবকন। পবর 
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র্রভা অোবক কর্ম্পউোবযয াাার্ মভাফাইর মপান ফা ট্যাফ-এ ব্যফায কযা মায়।   

 

২০১৮ র্িিাবেয ০৬ ভাচ ি র্রভা উবদ্বাধন কযা য়। য ক্ষাভরকবাবফ ২০১৮ র্িিাবে অর্ধদপ্তবযয গাজ পুয 

উভার্যদ িবকয কাম িারবয় এই অো চালু কযা য় এফং র্যদ িকগণবক এ র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।  

জাুষয়ার্য, ২০১৯ বত কর উভার্যদ িবকয কাম িারয় র্রভা-এয ভাধ্যবভ র্যদ িন কাম িক্রভ শুরু কবয। জাুষয়ার্য, 

২০১৯ ভাব র্রভায ভাধ্যবভ াযা মদব র্যদ িন ংখ্যা র্ছর ভাে ২০৩ টি । র্কন্তু করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন 

অর্ধদপ্তবয ৫ দবস্যয র্রভা াবাে ি টিভ গঠন ও র্যদ িকগবণয জন্য মদব্যা  র্রভা র্যবফ্রা ি মের্নং শুরু কযায় এই 

অোবয ভাধ্যবভ শ্রভ র্যদ িন ও অন্যান্য কাম িক্রভ ম্পাদবন গর্ত এববছ।  আগস্ট, ২০১৯-এ র্রভায ভাধ্যবভ াযা 

মদব র্যদ িন ংখ্যা ১০৮২টি। 

 

 
র্চে: জাুষয়ার্য, ২০১৯ বত আগস্ট, ২০১৯ ম িন্ত র্যদ িবনয াযংবক্ষ (মভাে র্যদ িন ংখ্যা= ৩,১৮৬টি) 

 

অর্ধদপ্তবযয http://lima.dife.gov.bd াইবে রগইন কবয র্যদ িকগণ র্রভায ভাধ্যবভ র্যদ িন কাম িক্রভ 

(র্র্ডউর াফর্ভে, র্নয়র্ভত র্যদ িন, র্ফবল র্যদ িন, কো ততয , মনাটি প্রস্তুত, মনাটি মপ্রযণ, ভাভরা দাবয়য 

ইতোর্দ) কযবত াবযন। উভার্যদ িকগণ র্র্ডউর াফর্ভে কবয র্রভায ভাধ্যবভ ভার্যদ িক ভবাদবয়য 

অুষবভাদন র্নবয় র্যদ িন কাম িক্রভ ম্পন্ন কযবত াযবফন। তাছািা কাযখানা/প্রর্ত্ান/মদাকাবনয ভার্রক/কতৃিক্ষগণ 

তাবদয কাযখানা/প্রর্ত্ান/মদাকাবনয রাইবন্প গ্রণ, রাইবন্প নফায়ন, মর-আউে নকা অুষবভাদন এয আবফদন 

কযবত াযবফন। এছািাও কাযখানা/প্রর্ত্ান/মদাকাবনয মইপটি কর্ভটি গঠবনয মনাটি, দুঘ িেনায মনাটি মপ্রযণ 

কযবত াযবফন।  
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খুরনায় LIMA Refreshers’ Training উবদ্বাধন কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য  

ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান, এভর্। (১৫-১৭ মবন্ফম্বয, ২০১৯) 

 

শ্রর্ভক/কভ িচায গণ কভ িবক্ষবে সুযক্ষা, ফবকয়া ভজুর্য, দুঘ িেনায় ক্ষর্তপূযণ প্রদান, প্রসূর্তকল্যাণ সুর্ফধা না াওয়া ও 

চাকুর্য ংক্রান্ত মমবকাবনা অর্ববমাগ এই অোবয ভাধ্যবভ কযবত াযবফন। শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ 

ভবাদয়, করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয ভার্যদ িক ভবাদয় দস্থ কভ িকতিাগণ এই অো-এয 

ভাধ্যবভ দপ্তবযয কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত ভর্নের্যং কযবত াযবফন। অোটি ফাস্তফায়বন কানাডা, ভেিযাজে এফং 

মনদাযল্যাবিয আর্থ িক ায়তায় আন্তজিার্তক শ্রভ ংস্থা (ILO)-এয কার্যগর্য ায়তা প্রদান কযবছ। অোটি ফাংরা 

এফং ইংবযর্জ উবয় বালায় ব্যফায কযা মায়।  

 

 
LIMA Refreshers’ Training-এ শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ। (১৫-১৭ মবন্ফম্বয, ২০১৯) 
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র্রভায ব্যফায ডাইবপয কাজভবক স্বে ও কাম িকয কযবত ায়তা কযবছ। কাযখানায রাইবন্প প্রদান, অর্ববমাগ 

ব্যফস্থানা, মর-আউে র্যফতিন ইতোর্দ মফাবক জরবে কবযবছ এই অো। ফতিভাবন র্রভাবত ০৪ )চায( টি ভর্ডউর 

আবছ। 

 
ছর্ফ: LIMA মাভবইজ। 

 

 
খুরনায় LIMA Refreshers’ Training ফিব্য প্রদান কবযন করকাযখানা ও প্রর্ত্ান  

র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয ভার্যদ িক জনাফ র্ফনাথ যায়। (১৫-১৭ মবন্ফম্বয, ২০১৯) 

 

LIMA ব্যফায কবয মমফ প্রর্তবফদন প্রস্তুত কযা মাবফ: 

১. প্রর্ত্ানভবয তার্রকা 

২. ভার্ক/মভয়াদ  যাজস্ব 

৩. রাইবন্প প্রদান ও ননট্যাে মযববর্নউ 

৪. প্রসূর্ত সুর্ফধা গ্রণকার্যবদয মযর্জস্টায 

৫. র্ফস্তার্যত র্যদ িন 

৬. কভপ্লাবয়ন্প র্ফলয়র্বর্ত্তক র্যদ িন (ায ংবক্ষ) 
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৭. মনাটি 

৮. ভাভরায মযকড ি 

৯. ভার্ক র্যদ িন অফস্থা 

১০. র্নয়ভ ভার্পক অর্ববমাগ এফং প্রর্তবফদন 

১১. গণশুনার্ন াযংবক্ষ 

১২. মইপটি কর্ভটি 

১৩. দুঘ িেনায় মনাটি মপ্রযবণয প্রর্তবফদন 

১৪. কভ িবক্ষবে মাগত ব্যার্ধ ও ক্ষর্তপূযবণয প্রর্তবফদন 

১৫. াব িানার মডো র্ে 

 

 

র্যর্ভর্ডবয়ন মকাঅযর্ডবনন মর (আযর্র্)-এয কাম িক্রভ 

 

েভূর্ভ 

২০১৩ র্িিাবেয এর্প্রবর যানা প্লাজা ধবয মপ্রক্ষাবে ফাংরাবদবয কর যপ্তান ভৄখ  ততর্য মাাক র্ল্প কাযখানায 

কাঠাবভাগত, অর্ি ও তফদুের্তক র্নযাত্তা র্নর্িতকযবণয র্ফলয়টি অগ্রার্ধকায ায়। অোকড ি অন পায়ায অোি র্ফর্ডং 

মইপটি ইন ফাংরাবদ (ACCORD) ও অোরাবয়ন্প পয ফাংরাবদ ওয়াকিায মইপটি (ALLIANCE) নাভক 

দুটি মক্রতা মজাে তাবদয দস্য প্রর্ত্ান ফা মদগুবরাবত মাাক যফযাকায  কাযখানাগুবরাবক ভল্যায়ন কবয। 

অফর্ি কাযখানগুবরায ভল্যায়ন কযা য় আন্তজিার্তক শ্রভ ংস্থা (আইএরও) কতৃিক ভর্থ িত জাত য় উবর্দ্াগ 

(ন্যানার ইর্নর্বয়টিব)-এয ভাধ্যবভ মায অথ িায়ন কবযবছ কানাডা, মনদাযল্যাি ও ভেিযাজে যকায। 

২০১৩ র্িিাে মথবক শুরু ওয়া প্রাথর্ভক ভল্যায়বনয ভার্প্ত ঘবে ২০১৫ র্িিাবেয মবলয র্দবক। উি ভবয় অোকড ি, 

অোরাবয়ন্প ও জাত য় উবর্দ্াগ ৩৭৮০টি কাযখানায প্রাথর্ভক ভল্যায়ন ম্পন্ন কবয। এয ভবধ্য অোকড ি ১৫০৫টি, 

অোরাবয়ন্প ৮৯০টি (অোকড ি ও অোরাবয়ন্প মমৌথবাবফ ১৬৪টি) এফং জাত য় উবর্দ্াগ ১৫৪৯টি কাযখানা প্রাথর্ভক 

ভল্যায়ন ম্পন্ন কবয। 

২০১৫ র্িিাবেয র্ডবম্বয ভাব প্রাথর্ভক ভল্যায়ন ভাপ্ত ওয়ায য কাযখানাগুবরায ংস্কাযকাজ ফাস্তফায়বনয উয 

ফাংরাবদ যকায গুরুত্বাবযা কবয। ভল্যায়ন প্রর্তবফদনগুবরাবত উবের্খত সুার্য এফং ংবাধনভরক 

কভ ির্যকল্পনা (কো) অুষমায়  কাযখানায ভার্রকবদয ংস্কাযকাজ ম্পন্ন কযায জন্য সুার্য কযা য়। জাত য় 

উবর্দ্াবগয অন্তর্ভ িি কাযখানাভবয ংস্কাযকাজ ম িবফক্ষবণয জন্য ২০১৭ র্িিাবে র্যবভর্ডবয়ন মকা-অর্ড িবনন মর 

(আযর্র্) নাভক একটি ংস্কাযকাজ ভন্বয় মকন্দ্র গঠন কযা য়। 

 

রুকল্প 

করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তয ) DIFE ( এয অধ বন একটি র্ল্প র্নযাত্তা ইউর্নে র্ববফ র্ফকর্ত 

ওয়া। 

রক্ষে 

মেকই ংস্কাযকাবজয ভাধ্যবভ ততর্য মাাক কাযখানায র্নযাত্তা র্নর্িতকযণ। 

 

উবেশ্য 

 জাত য় উবর্দ্াবগয অন্তর্ভ িি কাযখানাভবয ংস্কাযকাবজয অগ্রগর্ত ম িবফক্ষণ 

 অোকড ি/ অোরাবয়ন্প-এয স্তান্তর্যত কাযখানাভবয ংস্কায তদাযর্ক কযা 

 নতুন কাযখানাভবয কভ িবক্ষবেয র্নযাত্তা র্নর্িত কযা 

 কাযখানাভবয ংস্কাযকাজ ফাস্তফায়বন স্বেতা ও আস্থা র্নর্িত কযা  

 

আযর্র্বত ন্যস্ত কাযখানা 

জাত য় উবর্দ্াবগয আওতায় আযর্র্বত ন্যস্ত কাযখানায ংখ্যা ১৫৪৯টি এফং কাযখানাযভবয মজরা ম িাবয়য 

র্ফবাজন র্নম্নরূ: ঢাকা মজরাবত ৬৪৮টি, নাযায়ণগঞ্জ মজরাবত ২৯৯টি, গাজ পুয ৩৭২টি, চট্টগ্রাভ ১৯৩টি এফং অন্যান্য 
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মজরাবত ৩৭টি কাযখানা অফর্স্থত। এছািা, অোকড ি মথবক আযর্র্বত স্তান্তর্যত কাযখানা ১০০টি, অোকড ি মথবক ফাদ 

মদওয়া বয়বছ ১২৩টি, অোকড ি এয মযড র্ফর্ডং ৫৮টি, অোরাবয়ন্প মথবক স্থর্গত কযা ১৮০টি, অোরাবয়বন্পয ংস্কায 

ম্পন্ন কাযখানা ৪৬৩টি এফং অোরাবয়বন্পয অফর্ি কাযখানা ৮৩টি। মভাে ১০০৭টি অর্তর্যি কাযখানা আযর্র্য 

আওতায় এববছ। ফতিভাবন, ফ িবভাে ২৫৫৬টি কাযখানা আযর্র্বত ন্যস্ত আবছ। 

 

ংস্কায প্রর্ক্রয়া 

আযর্র্য আওয়াতাধ ন কাযখানাভবক র্নবম্নাি প্রর্ক্রয়ায ভাধ্যবভ ংস্কায কাম িক্রভ গ্রণ কযা য়। 

 

ংস্কাযকাজ ম িবফক্ষণ 

আযর্র্ প্রবকৌর  কতৃিক বযজর্ভবন কাযখানা বফবনয কাঠাবভাগত, অর্ি এফং তফদুের্তক র্নযাত্তাজর্নত কো 

ফাস্তফায়ন ম িবফক্ষণ কযা য় এফং ংস্কাযকাজ ম্পবন্নয র্নর্ভবত্ত প্রবয়াজন য় র্ডজাইন/ড্রইং অুষবভাদবনয জন্য 

জভাদাবন উদ্বঠি কযা য়।  

 

ংস্কাযকাজ ফাস্তফায়ন 

অর্ধকাং কাযখানায ংস্কাযকাজ ফাস্তফায়বনয জন্য প্রবয়াজন য় ড্রইং/র্ডজাইন ম িাবরাচনা কযা প্রবয়াজন য়। 

র্ফবলত বফবনয কাঠাবভাগত, র্নযাত্তা মাচাইবয়য জন্য র্ফস্তার্যর্ত কার্যগর্য ভল্যায়ন (DEA) সুার্য কযা য়। 

প্রবয়াজন য় র্ডজাইন/ড্রইং  আযর্র্ প্রবকৌর  কতৃিক ম িাবরাচনাপূফ িক অুষবভাদবনয জন্য োস্কবপাব ি উত্থান কযা 

য়। অত:য, োস্কবপাব িয অুষবভার্দত র্ডজাইন/ড্রইং মথামথ ফাস্তফায়ন কযা বে র্কনা তা বযজর্ভবন ম িবফক্ষণ 

কযা য়।  

 

ংস্কাযকাজ ত্বযার্ন্বতকযণ 
 

মর্দ মকান কাযখানা ফা বফবন ংস্কাযকাজ ম িবফক্ষণ ও ফাস্তফায়বন বন্তালজনক অগ্রগর্ত র্যরর্ক্ষত না য়, তখন 

মই কাযখানাভবয অগ্রগর্ত ত্বযার্ন্বত কযায জন্য Escalation Protocol অুষমায়  ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।  

 

আযর্র্’য র্যবা ি 
 

জনফর 

ংস্কাযকাজ ফাস্তফায়ন, র্নয়র্ভত তদাযর্কয জন্য ফ িবভাে ২৩৯ জনফর আযর্র্বত প্রতেক্ষবাবফ জর্িত আবছ। মায 

ভবধ্য ১৩১ জন প্রবকৌর , আইএরও  আযএভর্জ প্রকল্প বত ১৪ জন (৩ জন প্রবকৌর , ৪ জন কভ িকতা এফং ৭ জন 

াব িাটিং স্টাপ), যকাবযয র্নজস্ব অথ িায়বন কো ফাস্তফায়ন প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ৬৩ জন (৫৪ জন প্রবকৌর  ভাঠ 

ম িাবয় কভ িযত, ৬জন প্রবকৌর  র্ডজাইন টিবভ কভ িযত), আইএরও’য ায়তায় বুেবযা মবর্যো বত যবয়বছ ৫৪ জন 

মায ভবধ্য (৪৭জন প্রবকৌর  এফং ৭ জন কভ িকতিা) এফং ডাইপ বত ১০৭ জন ( ৪ জন মজরা ম িাবয়য 

উভার্যদ িক, ২১ জন প্রবকৌর  ও ৮০ জন মক োিরায)। এছািাও যকাবযয উর্চফ দভম িাদায একজন 

প্রবকৌর  প্রকল্প র্যচারক র্ববফ আযর্র্য ার্ফ িক দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জত আবছ।  

 

প্রর্ক্ষণ 

আযর্র্ প্রবকৌর বদয মাগত দক্ষতা অজিবনয রবক্ষে ডাইপ, বুবয়ে, আইএরও, অোকড ি, বুেবযা মবর্যো র্ফর্বন্ন 

ভবয় প্রর্ক্ষণ কভ িসূচ  আবয়াজন কবয আবছ। 

 

র্যর্বউ প্যাবনর 

ঝুঁর্কপূণ ি কাযখানায র্নযাত্তা র্ফলবয় তাৎক্ষর্ণক ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য একটি ম িাবরাচনা র্যলদ ফা র্যর্বউ প্যাবনর 

গঠন কযা বয়বছ। ম িাবরাচনা র্যলবদ যবয়বছ  বুবয়বেয দুইজন অধ্যাক, অোকড ি, অোরাবয়ন্প, র্ফর্জএভইএ, 

র্ফবকএভইএ এফং মেড ইউর্নয়বনয দস্য এফং উি কর্ভটিবত বার্তত্ব কবযন করকাযখানা ও প্রর্ত্ান র্যদ িন 

অর্ধদপ্তবযয ভার্যদ িক।  
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োস্কবপা ি 

বফবনয কাঠাবভাগত, তফদুের্তক এফং অর্ি র্নযাত্তা র্নর্িতকযবণয জন্য র্তনটি োস্কবপা ি গঠন কযা বয়বছ। 

োস্কবপা ি ভরত বফবনয কাঠাবভাগত, তফদুের্তক এফং অর্ি র্নযাত্তাজর্নত ড্রইং/র্ডজাইন ফাংরাবদ ন্যানার র্ফর্ডং 

মকাড অুষমায়  ম িাবরাচনা কবয অুষবভাদন কবয থাবক। োস্কবপাব ি যবয়বছ ডাইপ, বুবয়ে, যাজউক/র্র্ডএ, র্ইআই, 

পায়ায ার্ব িবয ম্মার্নত দস্যবৃন্দ।  

 

আযর্র্’য অগ্রগর্ত 

 

কাযখানা র্যদ িন 

২০১৫ াবরয প্রাথর্ভক ভল্যায়বনয য জুরাই-২০১৮ ম িন্ত ডাইবপয শ্রভ র্যদ িক কতৃিক জাত য় উবর্দ্াবগয 

আওতাধ ন কাযখানাভ ১৪০০০ ফায র্যদ িন কযা বয়বছ। যফতীবত আযর্র্’য প্রবকৌর বদয দ্বাযা অতেন্ত কভ 

ভয় ও দক্ষতায াবথ জুরাই, ২০১৮ মথবক জুন, ২০১৯ ম িন্ত জাত য় উবর্দ্াবগয ৭৪৫টি কাযখানা মভাে ৪২৫৯ ফায 

র্যদ িন কযা বয়বছ। এছািাও, আযর্র্বত র্নবয়ার্জত প্রবকৌর  কতৃিক অোকবড িয স্তান্তর্যত ৮১ টি কাযখানাও 

র্যদ িন কযা বয়বছ।   

 

কো পবরাআ অগ্রগর্ত 

আযর্র্ কাম িক্রভ গ্রবণয য জুন, ২০১৯ ম িন্ত কাযখানায বফবনয কাঠাবভাগত ৩০২৮টি ত্রুটিয (Non 

Compliance) ভবধ্য ১১৫০টি ত্রুটি ংস্কায ম্পাদন কযা বয়বছ, তফদুের্তক ১৯২৫৭টি ত্রুটিয ভবধ্য ৭৫১১টি এফং 

অর্ি ংক্রান্ত ১৩৯৯৯টি ত্রুটিয ভবধ্য ৪৭৬০টিয ংস্কায ম্পাদন কযা বয়বছ।  

 

ড্রর্য়ং র্ডজাইন অগ্রগর্ত 

ংস্কাযকাজ  ফাস্তফায়বনয রবক্ষে ফ িবভাে ৮৮২টি কাযখানায ড্রর্য়ং/র্ডজাইন জভা বিবছ ,মায ভবধ্য ৬৮২টি 

কাযখানায ড্রর্য়ং/র্ডজাইন 

আযর্র্য প্রবকৌর  কতৃিক ম িাবরাচনা কযা বয়বছ। 

 

কাঠাবভাগত োস্কবপা ি 

কাঠাবভাগত ংস্কাযকাজ কযায রবক্ষে কাযখানাভবয ২৮৫টি DEA/ড্রর্য়ং ও র্ডজাইন অুষবভাদবনয জন্য জভা 

বিবছ, মায ভবধ্য ৩২টি কাযখানায DEA/ড্রর্য়ংও র্ডজাইন োস্কবপা ি কতৃিক অুষবভার্দত বয়বছ এফং ২১০টি 

কাযখানায DEA/ড্রইং ও র্ডজাইন ংবাধবনয জন্য কাযখানা কতৃিক্ষবক যাভ ি প্রদান কযা বয়বছ।  

 

তফদুের্তক োস্কবপা ি: 

ংস্কাযকাজ কযায রবক্ষে কাযখানাভবয ৩১৯টি ইবরকর্েকোর ড্রর্য়ং/র্ডজাইন অুষবভাদবনয জন্য জভা বিবছ, মায 

ভবধ্য ৯৫টি কাযখানায ইবরকর্েকোর ড্রর্য়ং/র্ডজাইন োস্কবপা ি কতৃিক অুষবভার্দত বয়বছ এফং ১৩০টি কাযখানায 

ইবরকর্েকোর ড্রর্য়ং/র্ডজাইন ংবাধবনয জন্য কাযখানা কতৃিক্ষবক যাভ ি প্রদান কযা বয়বছ।  

 

অর্ি র্ফলয়ক োস্কবপা ি: 

ংস্কাযকাজ কযায রবক্ষে কাযখানাভবয ২৭৮টি পায়ায ড্রর্য়ং/র্ডজাইন অুষবভাদবনয জন্য জভা বিবছ, মায ভবধ্য 

৩০টি কাযখানায পায়ায ড্রর্য়ং/র্ডজাইন োস্কবপা ি কতৃিক অুষবভার্দত বয়বছ এফং ১৮৫টি কাযখানায পায়ায 

ড্রর্য়ং/র্ডজাইন ংবাধবনয জন্য কাযখানা কতৃিক্ষবক যাভ ি প্রদান কযা বয়বছ।  

 

ার্ফ িক অগ্রগর্ত 

জুন, ২০১৯ ম িন্ত ংস্কাযকাবজয ৫০% ফা এয মচবয় কভ অগ্রগর্ত বয়বছ ৩৭৫টি কাযখানায, ৫০%-৭০%  অগ্রগর্তয 
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ভবধ্য যবয়বছ ৮০টি কাযখানা এফং ৭৫টি কাযখানায ৭০%-এয মফর্ অগ্রগর্ত ম্পন্ন বয়বছ। এছািা, কাঠাবভাগত 

ংস্কাযকাজ তবাগ ম্পন্ন বয়বছ ১৮টি কাযখানায। আযর্র্ প্রবকৌর বদয র্নয়র্ভত র্যদ িন এফং ডাইবপয 

র্নর্ফি তদাযর্কয পরশ্রুর্তবত ংস্কাযকাবজ অগ্রগর্ত মদখাবত ব্যথ ি ওয়ায় ৫৯৮টি কাযখানা কাম িক্রভ ফন্ধ কযবত ফাধ্য 

বয়বছ এফং ৮২টি কাযখানা অন্যে স্থানান্তর্যত বয়বছ। ার্ফ িক অগ্রগর্ত প্রায় ৩৮%| 

 

এছািাও, Escalation Protocol-এয আওতায় এম িন্ত ২১৫টি কাযখানায  Utilization of 

Declaration (UD) ফবন্ধয জন্য র্ফর্জএভইএ/র্ফবকএভইএবক অুষবযাধ কযা বয়বছ, মায ভবধ্য ৫১টি 

কাযখানায ইউর্ড ফন্ধ মঘালণা কবযবছ র্ফর্জএভইএ। এছািাও, ইউর্ড ফবন্ধয জন্য  আযর্র্ কতৃিক ১৫৫টি কাযখানায 

তার্রকা প্রস্তুত কযা বয়বছ । 

র্যর্বউ প্যাবনর বযজর্ভবন ম িবফক্ষণ কবয এম িন্ত ৮১টি বফবন অফর্স্থত ১৬৩টি কাযখানায় ব্যফস্থা গ্রবণয সুার্য 

কবযবছ। এয ভবধ্য ৮২টি কাযখানা ম্পূণ ি ফন্ধ, ৪৭টি আংর্ক ফন্ধ মঘালণা কযা বয়বছ, ৬টি বফন ম্পূণ িরুব পাঁকা 

কযা বয়বছ এফং অন্যবদয র্ফলবয় কাম িক্রভ গ্রণ প্রর্ক্রয়াধ ন যবয়বছ। 

 

আযটিএভ 

ংস্কাযকাবজ স্বেতা ও আস্থা অজিবনয রবক্ষে অনরাইন র্যবভর্ডবয়ন ট্যার্কং ভর্ডউর (RTM) ইবতাভবধ্য চালু কযা 

বয়বছ। এয ভাধ্যবভ কাযখানায ফতিভান অগ্রগর্ত ংর্িি কবরয র্নকে দৃশ্যভান বয়বছ। 

 

আযর্র্’য চোবরঞ্জভ 

 জাত য় উবর্দ্াবগয মফর্যবাগ কাযখানাই মছাে র্যবযয 

 মফর্যবাগ কাযখানা বািা ফার্ি ফা বফবন অফর্স্থত এফং াফকন্ট্রাকবে কাজ কযবছ 

 একই বফবন একার্ধক প্রর্ত্ান/কাযখানা 

 আর্থ িক অেরতা, অবচতনতা ও ংস্কাযকাবজয প্রর্ত অনাগ্র 

 মফর্যবাগ কাযখানায র্ফবদর্ মক্রতা না থাকায় ংস্কায কাবজয প্রর্ত অন া  

 

বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

 আযর্র্য র্ডজাইন/ র্যবাে ি র্যর্বউ টিভবক পুনগ িঠবনয ভাধ্যবভ আযর্র্বক র্িার কযণ 

 কাযখানা/বফন ভার্রক ও তার্রকার্ভি কনার্টং পাবভ িয প্রর্তর্নর্ধবৃবন্দয ংস্কাযকাবজ উৎার্তকযবণয 

জন্য  মর্ভনায/ওয়াকিবয আবয়াজন কযা। 

 ংস্কাযকাবজয ভয়াুষার্তক অগ্রগর্ত র্নর্িতকযবণয রবক্ষে কাম িকয  ব্যফস্থা গ্রণ। 
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শ্রভ অর্ধদপ্তয 

শ্রভ অর্ধদপ্তয, শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য আওতাধ ন একটি প্রর্ত্ান। ফাংরাবদ শ্রভ আইন-২০০৬,  ফাংরাবদ 

শ্রভ র্ফর্ধভারা,  ২০১৫ এফং শ্রভ ংক্রান্ত কর আইন ও র্ফর্ধ অুষযণপূফ িক মদবয শ্রভ মটরেবয সু্ঠ শ্রভ মফা প্রদান 

এ প্রর্ত্ানটিয প্রধান কাজ। র্ল্প র্ফবযাধ র্নষ্পর্ত্ত কযণ, মেড ইউর্নয়ন কাম িক্রভ তিাফধান ও র্নয়ন্ত্রণ, যকাবযয গৃ ত 

র্ফর্বন্ন শ্রভ কল্যাণভরক কভ িসূর্চ র্যচারনা ও ফাস্তফায়ন, শ্রভ আইন ও অর্ধকায ংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ র্যচারনা এফং শ্রভ 

ংর্িি তথ্য উাত্ত ংগ্র, ংযক্ষণ ও চার্দা অুষমায়  যফযা কযা এ অর্ধদপ্তবযয অন্যতভ প্রধান কাজ। শ্রভ 

অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয় তায অধ ন ৫২টি দপ্তবয ৯২১ জন কভ িকতিা-কভ িচায য দ অুষবভার্দত যবয়বছ । এ 

অর্ধদপ্তবযয প্রধান কভ িকতিা ভার্যচারক, র্মর্ন গণপ্রজাতন্ত্র  ফাংরাবদ যকাবযয একজন অর্তর্যি র্চফ । শ্রভ 

অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয়, ৬টি র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয, ০৯টি আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয, ৪টি র্ল্প ম্পকি র্ক্ষায়তন ও ৩২টি 

শ্রভ কল্যাণ মকবন্দ্রয ভাধ্যবভ এ অর্ধদপ্তয শ্রভ ম্পর্কিত মাফত য় কভ িকাণ্ড র্যচারনা কবয থাবক। 

 

র্ভন 

র্ল্প প্রর্ত্াবন ার্ন্তপূণ ি র্ল্প ম্পকি ফজায় যাখা এফং দক্ষ শ্রভর্ি সৃর্িয ভাধ্যবভ উৎাদন রতা বৃর্ি । 

 

র্বন 

শ্রর্ভক ভার্রবকয ভধ্যকায ম্পিক উন্নয়ন এফং শ্রর্ভবকয অর্ধকায র্নর্িতকযণ। 

 

শ্রভ অর্ধদপ্তয মথবক প্রবদয় মফাভ 

 মেড ইউর্নয়ন, মেড ইউর্নয়ন মপডাবযন এফং কনবপডাবযবনয মযর্জবেন প্রদান; 

 অংগ্রণ কর্ভটি গঠন ও তায কাম িক্রভ তিাফধান কযা; 

 মমৌথ দযকলাকর্ল প্রর্তর্নর্ধ র্নধ িাযণ; 

 মেড ইউর্নয়বনয কাম িকর্য কর্ভটিয র্নফ িাচন তিাফধান কযা; 

 র্ল্প র্ফবযাধ র্নষ্পর্ত্তকযণ; 

 অৎ শ্রভ আচযবণয )শ্রর্ভক/ভার্রক কতৃিক উত্থার্ত( অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্তকযণ;  

 শ্রর্ভক ও তাবদয র্যফাযফবগ িয জন্য শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্রভবয ভাধ্যবভ শ্রভ কল্যাণভরক কভ িসূর্চ/কাম িক্রভ 

র্যচারনা )স্বাস্থে, র্চর্কৎা মফা, র্যফায-র্যকল্পনা ও র্ফবনাদনভরক( ও মফা প্রদান কযা; 

 শ্রভ ংর্িি তথ্য উাত্ত ংগ্র, ংযক্ষণ ও যফযা কযা; 

 র্ল্প ম্পকি র্ক্ষায়তনভ কতৃিক র্যচার্রত ০৪)চায( প্তা ব্যা  "র্ল্প ম্পকি র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ মকা ি" ও 

০৫)াঁচ( র্দন ব্যা  "শ্রর্ভক র্ক্ষা প্রর্ক্ষণ মকা ি" এফং শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্রভ কতৃিক র্যচার্রত ০৫)াঁচ( র্দন 

ব্যা  "শ্রর্ভক র্ক্ষা প্রর্ক্ষণ মকা ি" ও ১ র্দন ব্যা  "আউে মার্ িং প্রর্ক্ষণ মকা ি"- শ্রভ অর্ধদপ্তয প্রধান 

কাম িারয় ও র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয কতৃিক র্যচার্রত র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ শ্রভ আইন, শ্রভ র্ফর্ধভারা ও শ্রভ 

প্রান ভেবগাবমাগ  আইন ও র্ফর্ধ ংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ র্যচারনা কযা; 

 ১৯৯২ বনয অবেন্তয ণ মনৌ-মান শ্রর্ভক )র্নবয়াগ র্নয়ন্ত্রণ( আইন প্রবয়াগ, ফাস্তফায়ন ও তিাফধান কযা এফং মনৌ-

মান শ্রর্ভক-কভ িচায বদয ভজুর্য র্নধ িাযণ কযা; 

 ১৯৪২ বনয র্ল্প র্যংখ্যান আইন ও ১৯৬১ বনয র্ল্প শ্রর্ভক র্যংখ্যান র্ফর্ধভারা প্রবয়াগ, ফাস্তফায়ন ও 

তিাফধান কযা ।  
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 শ্রভ আইন ফাস্তফায়বনয াবথ ংর্িি শ্রভ র্যদ িন, ভজুর্য, উৎাদন রতা, কভ িস্থবর বমার্গতা, মাবন কাজ, 

র্ল্প ম্পকি, মাগত স্বাস্থে ও র্নযাত্তা ইতোর্দ র্ফলবয় আন্তজিার্তক ও জাত য় ম িাবয় অুষর্্ত মর্ভনায, র্ভটিং, 

মপাযাভ প্রভৃর্তবত যকাবযয প্রর্তর্নর্ধত্ব কযা;  

 শ্রভ ম্পর্কিত আইন, র্ফর্ধভারা, ন র্তভারা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও ংবাধবন যকায ও র্ফর্বন্ন যকার্য ংস্থাবক 

বমার্গতা কযা। 

 আই.এর.ও. কনববনন ও র্যকবভবিন ম্পর্কিত র্ফলয়ার্দ ফাস্তফায়ন ও তিাফধান কযা; এফং 

 শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় কতৃিক র্নবদ ির্ত অন্যান্য কাম িাফর  ফাস্তফায়ন কযা । 

 

শ্রর্ভবকয অর্ধকায প্রর্ত্া ও ভৄন্নত যাখবত এফং শ্রর্ভবকয কল্যাবণ শ্রভ অর্ধদপ্তবযয অজিনভ 

 

প্রার্নক ও কাঠাবভাগত উন্নয়ন 

 শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য নং ৪০.০০.০০০০.০২০.০১২.০৩.২০১৬ (অং-৩)-৭৩৭, তার্যখ: ২৭/১১/২০১৭ 

র্ি.স্মাযবকয র্যবে শ্রভ র্যদপ্তযবক অর্ধদপ্তবয রূান্তর্যত কযা য়। পূবফ ি র্ফর্দ্ভান ৭২১ জন কভ িকতিা-কভ িচায য 

স্থবর মভাে জনফর ৯২১ জবন উন্ন তকযণ কযা য়। তাছািা, নাযায়ণগবঞ্জ নতুন ০১টি র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয ও 

ভয়ভনর্ং, পর্যদপুয, র্দনাজপুয ও ফর্যাবর ৪টি নতুন আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয মখারা য়। এছািাও, শ্রভ অর্ধদপ্তয 

প্রার্নক ও কাঠাবভাগত উন্নয়বনয রবক্ষে মমফ গুরুিপূণ ি কাজ কযবছ: 

 আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয ম িাবয় মেড ইউর্নয়ন মযর্জবেন ক্ষভতা প্রদান। 

 ৩য় ও ৪থ ি মশ্রর্ণয ১০টি কোোগয য র্ফর্বন্ন বদ ৬৫জনবক র্নবয়াগ প্রদান। 

 অর্ধদপ্তবয উন্ন ত ওয়া ও নতুন জনফর কাঠাবভা অুষমায়  শ্রভ অর্ধদপ্তবযয র্নবয়াগর্ফর্ধ প্রণয়ন (চরভান)। 

 মজে্তা তার্রকা ও কভ ির্ফন্যা প্রণয়ন ইতোর্দ। 

 

শ্রভ অর্ধদপ্তয প্রধান কাম িারয় 

                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয (০৬ 

টি) 

র্ল্প ম্পকি র্ক্ষায়তন  

(০৪ টি) 

আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয (০৯ 

টি) 

শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র (৩২ টি) 

(১) র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয, 

ঢাকা 

(২) র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয, 

চট্টগ্রাভ 

(৩) র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয, 

যাজা  

(৪) র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয, 

খুরনা 

(৫) র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয, 

নাযায়ণগঞ্জ 

(১) র্ল্প ম্পকি 

র্ক্ষায়তন, ঢাকা 

(২) র্ল্প ম্পকি 

র্ক্ষায়তন, চট্ট্রগ্রাভ 

(৩) র্ল্প ম্পকি 

র্ক্ষায়তন, যাজা  

(৪)র্ল্প ম্পকি র্ক্ষায়তন, 

খুরনা 

 

 

(১) আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয, 

ফগুিা 

(২) আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয, 

র্বরে 

(৩) আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয, 

কুর্ভো 

(৪) আঞ্চর্রক শ্রভ 

দপ্তয,কুর্িয়া 

(৫) আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয, 

যংপুয 

(১) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, মতজগাও, ঢাকা  

(২) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, েঙ্গ , গাজ পুয   

(৩) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, চালািা, 

নাযায়নগঞ্জ 

(৪) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, ফন্দয, নাযায়নগঞ্জ  

(৫) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, াঁটিযািা, 

নযর্ংদ   

(৬) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, মঘািাার, 

নযর্ংদ  

(৭) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, কালুযঘাে, চট্টগ্রাভ 
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(৬) র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয, 

শ্রীভঙ্গর, মভৌরব ফাজায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     শ্রভ অর্ধদপ্তয 

 

শ্রভ অর্ধদপ্তয প্রধান 

কাম িারয় – ০১ 

র্ফবাগ য় শ্রভ দপ্তয              

- ০৬ 

র্ল্প ম্পকি র্ক্ষায়তন        

- ০৪   

আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয             

- ০৯  

শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র                

- ৩২  

মভাে দপ্তয                     

– ৫২ টি  

 

 

(৬) আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয, 

র্দনাজপুয 

(৭) আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয, 

পর্যদপুয 

(৮) আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয, 

ভয়ভনর্ং 

(৯) আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয, 

ফর্যার 

(৮) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, মলারয, চট্টগ্রাভ 

(৯) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, খার্রপুয, খুরনা 

(১০) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, শ্রীভঙ্গর, 

মভৌরব ফাজায 

(১১) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, মচৌভন , 

মনায়াখার    

(১২) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, চাঁদপুয  

(১৩) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, আশুগঞ্জ, 

ব্রাহ্মণফাি য়া 

(১৪) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, মরায়াইউর্ন, 

মভৌরব ফাজায 

(১৫) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, ফুকুর্ি, 

মভৌরব ফাজায 

(১৬) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, ােবখারা, 

মভৌরব ফাজায 

(১৭) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, কানাাাি, 

মভৌরব ফাজায 

(১৮) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, র্চকনাগুর, 

র্বরে 

(১৯) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, চর্িছিা, র্ফগঞ্জ 

(২০) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, ভবযনগয, 

মভৌরব ফাজায 

(২১) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, র্যলাফাি , 

জাভারপুয  

(২২) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, পুযা, যাজা  

(২৩) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, ফগুিা  

(২৪) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, র্যাজগঞ্জ  

(২৫) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, গাইফান্ধা  

(২৬) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, তয়দপুয, 

ন রপাভায  

(২৭) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, ঘাগিা, যাঙ্গাভাটি 

(২৮) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, রারভর্নযাে 

(২৯) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, রূা, খুরনা  

(৩০) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, ভংরা, ফাবগযাে 

(৩১) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, কুর্িয়া 

(৩২) শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র, আভানতগঞ্জ, 

ফর্যার 

 

মেড ইউর্নয়ন কাম িক্রভ 

প্রচর্রত শ্রভ আইবনয আওতায় মদবয শ্রভ মটরেবয সু্ঠ মেড ইউর্নয়বনয কভ িকাণ্ড র্যচারনা ও র্নয়ন্ত্রবণয ভাধ্যবভ 

শ্রর্ভক ভার্রক উববয়য স্বাথ ি ভৄন্নত মযবখ সুস্থ মেড ইউর্নয়ন কভ িকাণ্ড র্যচারনায মক্ষবে এ দপ্তয র্নযর প্রবচিা 

চার্রবয় মাবে। শ্রভ অর্ধদপ্তবযয আওতায় জাুষয়ার্য ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয মেড ইউর্নয়ন/বপডাবযন মযর্জবেন 
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ংক্রান্ত তথ্যাফর  র্নম্নরূ: 

 

ক্রর্ভক কাম িক্রভ পরাপর তথ্যসূে 

০১. মেড ইউর্নয়ন আবফদন মভাে : ৬৬৭ টি সূে:মেডইউর্নয়ন াখা, শ্রভ 

অর্ধদপ্তয। ০২. মযর্জবেন প্রদান : ৩০২টি 

০৩. প্রতোখান : ৯৮টি 

০৪. নর্থজাতকযণ : ২২৬টি 

০৫. প্রর্ক্রয়াধ ন : ৪১টি 

 

র্. র্ফ. এ.  র্নধ িাযণ   কাম িক্রভ 

ফাংরাবদ শ্রভ আইন ২০০৬ এয ২০২ (২) ধাযায র্ফধান অুষমায়  মকান র্ল্প প্রর্ত্াবন একার্ধক মেড ইউর্নয়ন থাকবর 

শ্রভ অর্ধদপ্তয মগান ব্যারবে র্নফ িাচন র্যচারনায ভাধ্যবভ তাবদয ভধ্য মথবক র্. র্ফ. এ. (কাবরকটিব ফাবগ ির্নং 

এবজি) র্নধ িাযণ কবয থাবক। এ র্ফলয়ক ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয তথ্যাফর  র্নম্নরূাঃ 

 

ক্রর্ভক কাম িক্রভ পরাপর তথ্যসূে 

০১ র্র্ফএ আবফদন মভাে ৬টি সূে: মেডইউর্নয়ন াখা, শ্রভ 

অর্ধদপ্তয। ০২ র্নফ িাচন ম্পন্ন ৬টি 

 

ার্র   কাম িক্রভ 

ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ২০০৬ এয চর্তিদ অধ্যাবয়য  ২১০ ধাযা এয আওতায় ার্ন্তপূণ ি ন্থায় ার্র র্াবফ র্ল্প 

র্ফবযাধ র্নস্পর্ত্ত কযা এ দপ্তবযয একটি উবেখবমাগ্য কাজ। এ র্ফলয়ক ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয তথ্যাফর  র্নম্নরূ: 

 

ক্রর্ভক কাম িক্রভ পরাপর তথ্যসূে 

০১ আবফদন মভাে  ৫২টি। সূোঃ ার্র  াখা, শ্রভ 

অর্ধদপ্তয ০২ র্নষ্পর্ত্ত  ৩৬টি 

০৩ নর্থস্থ (মলাজ)  ১১টি 

০৪ প্রর্ক্রয়াধ ন  ৫টি 

 

 

প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ 

  

মদবয প্রার্ত্ার্নক এফং অপ্রার্ত্ার্নক শ্রর্ভকবদয কল্যাবণ 

যকাবযয গৃ ত র্ফর্বন্ন কভ িসূচ য পর র্যচারনায ভাধ্যবভ 

শ্রভ অর্ধদপ্তয শ্রর্ভকবদয ফ িার্ধক কল্যাণ র্নর্িত ,  কভ িবক্ষবে 

কাবজয গর্ত রতা বৃর্ি এফং এফং দক্ষতা উন্নয়বনয রবক্ষে 

মদবয পুযাতন ৪টি র্ফবাবগ (ঢাকা, চেগ্রাভ, যাজা  ও খুরনা( 

স্ার্ত ৪টি র্ল্প ম্পকি র্ক্ষায়তন ও ৩২টি শ্ররভ কল্যাণ 

মকবন্দ্রয ভাধ্যবভ যকার্য-মফযকার্য কভ িকতিা-কভ িচায , শ্রর্ভক 

মনতৃবৃন্দ  এফং ভার্রক প্রর্তর্নর্ধবদয শ্রভ আইন, শ্রভ প্রান, 

শ্রভ ভান,  শ্রভ অথ িন র্ত,  শ্রভ কল্যাণ  ইতোর্দ র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ 
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প্রদান কযা বয় থাবক। 

 

 

শ্রভ অর্ধদপ্তয SDIR )Socia. Dia.ague anm 

Inmustria. Re.ations এয আওতায় গাবভ িি ভার্রক ও 

শ্রর্ভকবদয Workplace co-oparation এয উয প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযবছ, মা র্বল্প শ্রর্ভক ভার্রবকয ার্ন্তপূণ ি াফস্থান ফজায় মযবখ 

মদবয উৎাদনভখ  অথ িন র্তবত গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবছ। 

 

এছািাও জনগণবক কাম িকয মফা প্রদান ও যকাবযয র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়বন শ্রভ অর্ধদপ্তয এয কভ িকতিা কভ িচায বদয জাত য় শুিাচায 

মকৌর ফাস্তফায়ন, ই-নর্থ ফাস্তফায়ন, ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি, 

ইবনাববন, মফা র্জকযণ, প্রর্ভত ফাংরা ব্যফাযর্ফর্ধ, ফাবজে ফাস্তফায়ন ইতোর্দ র্ফর্বন্ন র্ফলবয় র্নয়র্ভত অবেন্তয ণ 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কবয থাবক ।  

 

 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছবযয প্রর্ক্ষণ ংক্রান্ত তথ্যাফর  

 

ক্রর্ভক ধযন ংখ্যা তথ্যসূে 

০১ র্ল্প ম্পকি র্ক্ষায়তন ও শ্রভ কল্যাণ মকবন্দ্র 

র্ল্প ম্পকি মকা ি ও শ্রর্ভক র্ক্ষা মকা ি 

র্যচারনায ভাধ্যবভ 

১১৫৭৫জন দপ্তবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ২০১৮-১৯ 

০২ দপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িচায বদয র্ফর্বন্ন র্ফলবয় 

তফবদর্ক প্রর্ক্ষণ প্রদান 

১৯জন 

০৩ দপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িচায বদয র্ফর্বন্ন র্ফলবয় 

মদব প্রর্ক্ষণ প্রদান 

৬৯ জন 

০৪ দপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িচায বদয র্ফর্বন্ন র্ফলবয় ইন-

াউজ প্রর্ক্ষণ প্রদান 

৪৮৪ জন (২২৪ ঘিা) 

 

 

শ্রভ  কল্যাণ  কাম িক্রভ 

 

মদবয প্রার্ত্ার্নক এফং অপ্রার্ত্ার্নক শ্রর্ভকবদয 

কল্যাবণ যকাবযয গৃ ত র্ফর্বন্ন কভ িসূচ য পর 

র্যচারনায ভাধ্যবভ শ্রর্ভকবদয ফ িার্ধক কল্যাণ 

র্নর্িত কযবত মদবয র্ফর্বন্ন র্ল্পাঞ্চবর মভাে ৩২ টি 

শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্র যবয়বছ। এ ফ মকবন্দ্রয ভাধ্যবভ 

শ্রর্ভকবদয অর্ধকায কভ িস্থবর বমার্গতা ও কতিব্য 
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ম্পিবক বচতনাতাভরক শ্রর্ভক র্ক্ষা, প্রর্ক্ষন, র্ফনাভবল্য প্রাথর্ভক র্চর্কৎা মফা ও ঔলধ যফযা, প্রজনন স্বাস্থে, 

র্ক্ষা মফা, র্যফায র্যকল্পনা র্ফলবয় যাভ ি প্রদান ও র্ফবনাদন ভরক কাম িক্রভ গ্রণ কযা য়। 

 

 

                                             

মফা প্রদান ম্পর্কিত র্ফফযণ র্নবম্ন প্রদান কযা র 

 

ক্রর্ভক মফা  ংখ্যা তথ্যসূে  

০১ শ্রর্ভক ও তাায র্যফাযবক স্বাস্থে মফা প্রদান ৭৯,০৮২জন দপ্তবযয ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ি 

২০১৮-১৯ 

০২ শ্রর্ভক ও তাায র্যফাযবক র্যফায র্যকল্পনা মফা 

প্রদানাঃ 

৩৩,৯৪১জন 

০৩ শ্রর্ভক ও তাায র্যফাযবক র্ফবনাদনভরক মফা প্রদানাঃ ১,১৬,৫৫৯ জন 

 

ততয  মাাক র্বল্প শ্রভ অবন্তাল র্নযবন শ্রভ অর্ধদপ্তবযয র্ভর্ভকা 

ততয  মাাক র্ল্প খাত মদবয তফবদর্ক ভৄদ্রা  অজিন ও কভ িংস্থান সৃর্িয অর্ত গুরুত্বপূণ ি  র্ল্প খাত । র্বল্প ার্ন্ত 

স্থাবনয যকায ফি র্যকয। গাবভ িি শ্রর্ভকবদয প্রকৃত ভস্যা ভাধান ও শ্রভজ ফ বদয আইনগত অর্ধকায 

প্রর্ত্ায় যকায আন্তর্যক । এ রবক্ষে শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য আওতায় োস্ক মপা ি অন মরফায ওবয়র মপয়ায 

ইন আয এভ র্জ এফং ক্রাইর্ ম্যাবনজবভি র্ফলয়ক মকায কর্ভটি কাজ কবয মাবে । শ্রভ অর্ধদপ্তয উবয় কর্ভটিবত 

র্ক্রয়বাবফ কাজ কবয মাবে । ততয  মাাক র্বল্প শ্রভ অবন্তাল র্নযন  শ্রভ কল্যাণ র্নর্িত কযায মক্ষবে 

র্ভর্ভকা ারন কযবছ। শ্রভ অর্ধদপ্তয SDIR (Social Dialague and Industrial Relations 

এয আওতায় গাবভ িি ভার্রক ও শ্রর্ভকবদয Workplace co-oparation এয উয প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কযবছ। 

 

র্ডর্জোর ফাংরাবদ র্ফর্নভ িাণ ও e- governance চালুকযণ 

 

ই-নর্থ কাম িক্রভ 

ICT কাম িক্রভ ম্প্রাযবণয রবক্ষে শ্রভ অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয় 

এফং ০৫টি র্ফবাগ য় ও ০৪টি র্ল্প ম্পকি র্ক্ষায়তনবক ই-নর্থ 

কাম িক্রবভয আওতায় র্নবয় আা বয়বছ। ম িায়ক্রবভ শ্রভ অর্ধদপ্তবযয 

অফর্ি ০৯টি আঞ্চর্রক শ্রভ দপ্তয এফং ৩২টি শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্রবক এই কাম িক্রবভয অন্তিভূি কযায কাজ চরভান আবছ।  

 

শ্রর্ভবকয স্বাস্থে কথা  

 

শ্রভ কল্যাণ মকন্দ্রগুবরায ভাধ্যবভ শ্রর্ভবকয স্বাস্থেবফা প্রার্প্ত জতয কযায র্নর্ভত্ত 

শ্রর্ভবকয স্বাস্থে কথা নাবভ অো চালু কযা বয়বছ।  

 

 

অনরাইন মেড ইউর্নয়ন মযর্জবেন ও Publicly Accessible Database 
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শ্রভ মক্ষবে র্ল্প ম্পর্কিত তথ্য মফা জ কযণ কযবত শ্রভ অর্ধদপ্তয 

ইবতাভবধ্য “PubliclyAccessible Database”এয কাম িক্রভ 

dol.gov.bd মাে িাবরয ভাধ্যবভ প্রকা কযবছ। ডাোবফবজ তথ্যার্দ 

ারনাগাদকযবণয কাজ প্রর্ক্রয়াধ ন। শ্রভ অর্ধদপ্তয এয অন্যতভ প্রধান মফা 

মেড ইউর্নয়ন মযর্জবেন অনরাইবন প্রদান কযবছ।  

 

র্ডর্জোর মযাডম্যা ফাস্তফায়ন 

শ্রভ অর্ধদপ্তয র্টিবজন চাে িায অুষযবণ নাগর্যকবদয মম কর মফার্দ 

প্রদান কবয থাবক এয ফগুবরাই র্ডর্জোরাইজড/ইবরকের্নক উাবয় 

প্রদাবনয র্নর্ভত্ত োইভফাউি র্ডর্জোর মযাডম্যা ম্পন্ন কবযবছ। 

ইবনাববন কাম িক্রভ, র্ডর্জোর মযাডম্যা ফাস্তফায়ন র্যকল্পনা-২০২১ ও 

মফাজ কযণ কাম িক্রবভয আওতায় শ্রভ অর্ধদপ্তয প্রদত্ত মফাভবয               

র্ডর্জোর প্লােপবভ ি আনায কাজ চরভান আবছ। 

 

এছািাও, শ্রভ অর্ধদপ্তবযয মফাভ প্রচাবয দপ্তযটি Facebook, Youtube ইতোর্দ প্লোেপভ ি কাম িকযবাবফ 

ব্যফায কযবছ। 

 

শ্রভ অর্ধদপ্তবযয আন্তজিার্তক অং দার্যত্ব 

 

শ্রভ অর্ধদপ্তয শ্রভ আইন ও র্ফর্ধভারা ফাস্তফায়নকায  অন্যতভ যকায  প্রর্ত্ান র্ববফ আন্তজিার্তক শ্রভ ংস্থা 

(ILO)- আন্তজিার্তক র্যভণ্ডবর ংর্িি অন্যান্য ংস্থায াবথ র্নর্ফিবাবফ কাজ কবয । ফাংরাবদ আন্তজিার্তক 

শ্রভ ংস্থায কনববনন ৮৭ ও ৯৮ এয অুষস্বাক্ষযকায  অন্যতভ মদ র্ববফ ফাংরাবদবয শ্রভ ভানবক আন্তজিার্তক 

ম িাবয় উন্ন তকযবণ ফির্যকয । এ রবক্ষে শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য আওতাধ ন দপ্তয র্ববফ শ্রভ অর্ধদপ্তয 

গুরুত্বপূণ ি র্ভর্ভকা ারন কবয মাবে । 

 

শ্রভ অর্ধদপ্তয প্রর্তফছয আন্তজিার্তক শ্রভ ংস্থা (ILO) কতৃিক আন্তজিার্তক শ্রভ বম্মরন (ILC) মত অংগ্রণ কবয। 

বম্মরবন প্রবয়াজন য় কর তথ্য উাত্ত ফাংরাবদবয শ্রর্ভক, শ্রভ ভান, র্ল্প ম্পকি, শ্রভ র্যর্স্থর্ত ংর্িি তথ্য 

উাত্ত উস্থান কবয । একই াবথ বম্মরন মথবক প্রাপ্ত র্দক-র্নবদ িনা (observations) ফাস্তফায়ন কবয । 

 

মেড ইউর্নয়ন গঠবন শ্রর্ভকবদয অংগ্রবণয ন্যেনতভ ায কভাবনা এফং যপ্তার্ন প্রর্ক্রয়াকযণ এরাকায় শ্রর্ভক অর্ধকায 

সুযক্ষায দবক্ষ মনওয়ায় গত ২৮/০৫/২০১৮ র্িাঃ তার্যখ বত ০৮/০৬/২০১৮ র্িাঃ তার্যখ ম িন্ত সুইজাযল্যাবিয 

মজবনবায় অুষর্্ত আন্তজিার্তক শ্রভ বম্মরন (ILC)-এ আন্তজিার্তক শ্রভ ংস্থায (আইএরও)  শুনান য তার্রকা মথবক 

ফাংরাবদবয নাভ ফাদ র্গবয়বছ । পবর চায ফছবযয ভবধ্য এই প্রথভফাবযয ভবতা আন্তজিার্তক শ্রভ বম্মরবন 

(আইএরর্) ফাংরাবদবয শ্রভ অর্ধকায র্নবয় মকাবনা শুনার্ন য়র্ন । ইা শ্রভ অর্ধদপ্তয, শ্রভ ও কভ িংস্থান 

ভন্ত্রণারয় ফাংরাবদবযই এক র্ফার অজিন ।  
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শ্রভ আ র োইবুেনার 

 

শ্রভ আ র োইবুেনার ও ৭টি শ্রভ আদারত শ্রর্ভক ও ভার্রক বক্ষয র্ল্প র্ফবযাধ ম্পর্কিত অভ ভাংর্ত র্ফলবয় যায় 

প্রদান র্ফচায র্ফবাগ য় কাম িাফর  ম্পন্ন কবয থাবক। ৭টি শ্রভ আদারবত দাবয়যকৃত ভাভরাভ প্রাথর্ভকবাবফ 

ংর্িি শ্রভ আদারবতয ভানন য় মচয়াযম্যানগণ (মজরা ও দায়যা জজ) কতৃিক র্ফচায কযা য়। শ্রভ আদরবতয যাবয়য 

র্ফরুবি ংক্ষুব্ধ ক্ষ শ্রভ আ র োইবুেনাবর আ র দাবয়য কযবত াবয। ংক্ষুব্ধ ক্ষ শ্রভ আ র োইবুেনাবর আ র 

দাবয়য কযবর উি োইবুেনাবরয মচয়াযম্যান (র্ফচাযর্ত) ও দস্য ভবাদয় এ র্ফলবয় যায় প্রদান কবযন। 

 

শ্রভ আ র োইবুেনার ও ৭টি শ্রভ আদারবতয অফস্থান 

 

ক্রর্ভক 

নং 

আদারবতয নাভ অফস্থান 

1. শ্রভ আ র োইবুেনার ৪৩কাকযাইর, ৪ আঞ্জুভান ভর্পদুর ইরাভ মযাড, ঢাকা। 

2. ১ভ শ্রভ আদারত, ঢাকা। শ্রভ বফন, ৪নং যাজউক এর্বর্নউ, ঢাকা। 

3. ২য় শ্রভ আদারত, ঢাকা। শ্রভ বফন, ৪নং যাজউক এর্বর্নউ, ঢাকা। 

4. ৩য় শ্রভ আদারত, ঢাকা। শ্রভ বফন, ৪নং যাজউক এর্বর্নউ, ঢাকা। 

5. ১ভ শ্রভ আদারত, চট্টগ্রাভ। ফাি  নং-৮৩/১৬-এ/১ ,াঁচরাই আফার্ক এরাকা, চট্টগ্রাভ। 

6. ২য় শ্রভ আদারত, চট্টগ্রাভ। ফাি  নং- ৮৩/১৬-এ/১, াঁচরাই আফার্ক এরাকা, চট্টগ্রাভ। 

7. শ্রভ আদারত, যাজা । শ্রভ বফন, মগ্রোয মযাড, যাজা । 

8. শ্রভ আদারত, খুরনা। ১৪, স্যায ইকফার মযাড, খুরনা। 

 

এ ফছবয আযও ৩টি নতুন শ্রভ আদারত স্থান কযা য়। আদারত ৩টি র্নম্নরু:  

১. শ্রভ আদারত, র্বরে 

২. শ্রভ আদারত, ফর্যার 

৩. শ্রভ আদারত, যংপুয 

 

শ্রভ আ র োইবুেনার ও ৭টি শ্রভ আদারবতয ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবযয দাবয়যকৃত ও র্নষ্পর্ত্তকৃত 

ভাভরায ংখ্যা: 

 

২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয শ্রভ আ র োইবুেনার ও ৭টি শ্রভ আদারবত দাবয়যকৃত ভাভরায ংখ্যা ৯৮২১টি তন্বধ্য 

৮৫৩০টি ভাভরা র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ।   
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র্নম্নতভ ভজুয  মফাড ি 

 

ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ২০০৬ অুষমায়  মফযকার্য র্ল্প মটরেবয কভ িযত শ্রর্ভক-কভ িচায বদয ভজুয  র্নধ িাযণ এফং প্রর্ত 

৫ ফছয অন্তয মম মকাবনা ব্যর্িভার্রকানাধ ন ফা মফযকার্য র্ল্প প্রর্ত্াবন র্নবয়ার্জত শ্রর্ভক-কভ িচায বদয র্নম্নতভ 

ভজুর্য ায পুনাঃর্নধ িাযণ কযায জন্য এ ভন্ত্রণারবয়য অধ বন র্নম্নতভ ভজুয  মফাড ি গঠন কযা বয়বছ। মফযকার্য র্ল্প 

মটরেবযয শ্রর্ভক-কভ িচায বদয ভজুর্য র্নধ িাযবণয জন্য র্নম্নতভ ভজুর্য মফাবড িয মচয়াযম্যান একজন র্নযবক্ষ স্থায়  

দস্য,ভার্রক বক্ষয একজন স্থায়  দস্য শ্রর্ভক বক্ষয একজন স্থায়  দস্য এফং ংর্িি র্বল্পয ভার্রক ও শ্রর্ভক 

বক্ষয দুইজন দস্য অথ িাৎ মভাে ছয় জন দস্য র্নবয় র্নম্নতভ ভজুর্য মফাড ি গঠিত য়। শ্রর্ভকবদয ন্যায্য ভজুর্য 

র্নধ িাযবণয র্ফলয়টি যকায অতেন্ত গুরুবত্বয াবথ র্ফবফচনায় র্নবয় গাবভ িি র্ল্প মটরেবযয শ্রর্ভকবদয র্নম্নতভ ভজুর্য 

৫৩০০/- (াঁচ াজায র্তনত) োকা মথবক  বৃর্ি  কবয ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয ৮০০০/- (আে াজায) োকা 

পুন:র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। এ নতুন ভজুর্য কাঠাবভা মদবয মাাক র্ল্প কাযখানায় কাম িকয কযা বয়বছ।এছািাও  

মাতায়াত,র্চর্কৎা, খার্দ্ ও মড মকয়ায বাতায ব্যফস্থা কযা বয়বছ।  
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রুকল্প (Vission) 

ফাংরাবদব কর স্তবযয প্রার্ত্ার্নক ও অপ্রার্ত্ার্নক শ্রর্ভক ও শ্রর্ভবকয র্যফাবযয আথ ি াভার্জক উন্নয়ন। 

 

অর্বরক্ষে (Mission) 

বফ িাচ্চ ংখ্যক প্রর্ত্ানবক ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয তর্ফবর রবোং প্রদান র্নর্িত কবয কর 

স্তবযয প্রার্ত্ার্নক ও অপ্রার্ত্ার্নক শ্রর্ভক ও শ্রর্ভবকয র্যফাযবক ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন এয মফায 

আওতায় আনা। 

 

ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন 

মদবয আথ ি-াভার্জক উন্নয়বন শ্রভজ ফ  ভাুষবলয অফদাবনয প্রার্ত্ার্নক স্ব কৃর্ত প্রদান এফং ভি ও র্িার  

অথ িন র্ত গবি তুরবত র্ল্প উবর্দ্ািা, ভার্রক, শ্রর্ভক কবরয প্রয়াবক একইসূবে মেঁবথবছ শ্রভ ও কভ িংস্থান 

ভন্ত্রণারয়। র্ল্পায়বনয াাার্ ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ২০০৬ এয আবরাবক মদবয অথ িননর্তক ভর্ি, ফর্র্ফ িবশ্ব 

মদবয সুনাভ, ভানর্ফক ভল্যবফাধ ও াভার্জক দায়ফিতা র্নর্িতকযবণয সুভান রবক্ষে মদবয প্রার্ত্ার্নক ও 

অপ্রার্ত্ার্নক উবয় খাবত র্নবয়ার্জত র্ফপুর ংখ্যক শ্রর্ভক ও তাবদয র্যফাবযয কল্যাণ াধবনয জন্য ফাংরাবদ 

শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন কযা য়।  

 

আইবনয উবেশ্য 

ফাংরাবদবয প্রার্ত্ার্নক (ততয  মালাক র্বল্পয কাযখানা ব্যাত ত অন্যান্য অর্প, করকাযখানা, ইতোর্দ) ও 

অপ্রার্ত্ার্নক (র্নভ িাণ শ্রর্ভক, কৃর্লকাজ, গৃ শ্রর্ভক, র্যো/বোন চারক ইতোর্দ) খাবত র্নবয়ার্জত শ্রর্ভক ও তায 

র্যফাবযয কল্যাণ াধন, অসুস্থ/অক্ষভ ফা অভথ ি শ্রর্ভকবদয আর্থ িক াায্য প্রদান, দুঘ িেনায় শ্রর্ভবকয ভতুে ঘেবর 

তায র্যফাযফগ িবক াায্য প্রদান, শ্রর্ভবকয র্যফাবযয মভধাফ  দস্যবক র্ক্ষায জন্য বৃর্ত্ত র্কংফা স্টাইবি প্রদান 

কযা পাউবিবনয ভর উবেশ্য। 

 

পাউবিবনয রূকল্প 

ফাংরাবদব কর স্তবযয প্রার্ত্ার্নক ও অপ্রার্ত্ার্নক শ্রর্ভক ও শ্রর্ভবকয র্যফাবযয আথ ি াভার্জক উন্নয়ন। 

 

পাউবিবনয র্যচারনা মফাড ি 

পাউবিবনয ২০ দস্য র্ফর্ি একটি র্যচারনা মফাড ি যবয়বছ। শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জত 

ভানন য় ভন্ত্র  র্যচারনা মফাবড িয মচয়াযম্যান। শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ মফাবড িয বাই-মচয়াযম্যান এফং 

পাউবিবনয ভার্যচারক উি র্যচারনা মফাবড িয দস্য-র্চফ। এছািা, শ্রভ অর্ধদপ্তবযয শ্রভ র্যচারক এফং অথ ি 

র্ফবাগ, ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয়, র্ল্প ভন্ত্রণারয়, আইন, র্ফচায ও ংদ র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফার্ণজে ভন্ত্রণারবয়য ভেগ্ম-

র্চফ ফা তদূিি দভম িাদায ম িাবয়য ১ জন কবয কভ িকতিা কভবক্ষ একজন কবয ভর্রা প্রর্তর্নর্ধ ভার্রক ও 

শ্রর্ভক বক্ষয ৫ জন কবয প্রর্তর্নর্ধ উি র্যচারনা মফাবড িয দস্য। 
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পাউবিবনয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ 

 শ্রর্ভক ও তায র্যফাবযয কল্যাণ াধন;  

 অক্ষভ ফা অভথ ি শ্রর্ভকবদয আর্থ িক াায্য প্রদান;  

 অসুস্থ শ্রর্ভবকয র্চর্কৎায ব্যফস্থা কযা ফা আর্থ িক াায্য প্রদান;  

 দুঘ িেনায় মকান শ্রর্ভবকয ভতুে ঘেবর তায র্যফাযফগ িবক াায্য প্রদান;  

  শ্রর্ভবকয র্যফাবযয মভধাফ  দস্যবক র্ক্ষায জন্য বৃর্ত্ত র্কংফা স্টাইবি প্রদান;  

  শ্রর্ভকবদয জ ফনফ ভা কযবণয জন্য মমৌথ ফ ভা ব্যফস্থায প্রফতিন কযা এফং এই রবক্ষে তর্ফর বত ংর্িি 

ফ ভা প্রর্ত্ানবক র্প্রর্ভয়াভ র্যবাধ কযা;  

  তর্ফর র্যচারনা ও প্রার্নক উবেবশ্য অন্যান্য প্রবয়াজন য় কাম িক্রভ গ্রণ কযা; এফং  

  শ্রর্ভবকয ভাতৃত্ব কল্যাবণ আর্থ িক াায্য প্রদান।  

 

ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয তর্ফর বত প্রার্ত্ার্নক ও অপ্রার্ত্ার্নক খাবত শ্রর্ভক/শ্রর্ভবকয 

র্যফাবযয আর্থ িক ায়তা প্রদাবনয রবক্ষে র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। তন্বধ্য উবেখবমাগ্য কাম িক্রভভ 

র্নম্নরূাঃ 

 

  ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয র্নজস্ব ওবয়ফাইে (www.blwf.gov.bd) চালু কযা 

বয়বছ, মায ভাধ্যবভ মদব াধাযণ শ্রর্ভক জনবগা্  পাউবিবনয মাফত য় তথ্যাফর  খুফ বজই জানবত 

াযবফ এফং আর্থ িক অুষদান পযভ  ডাউনবরাড কযবত াযবফ; 

 

  প্রর্ত্াবনয ফাৎর্যক আয়-ব্যবয়য র্াফ র্নয ক্ষা/ম িবফক্ষবণয জন্য একটি অর্ডে পাভ িবক ম্প্রর্ত র্নফ িাচন 

কযা বয়বছ; 

 

  শ্রভ অর্ধদপ্তবযয আওতাধ ন মদবয র্ফর্বন্ন শ্রভ কল্যাণ মকবন্দ্রয শূন্য বদ ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ 

পাউবিবনয অথ িায়বন মভাে ১২ (ফায) জন র্চর্কৎক/মভর্ডবকর অর্পায র্নবয়াগ প্রদান কযা বয়বছ; এফং 

 

  ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয তফর্িে ও কাম িাফর্রয াবথ াভঞ্জস্য মযবখ একটি মরাবগা ও 

মিাগান র্নফ িাচন কযা বয়বছ মা ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয রক্ষে, উবেশ্য, আদ ি এফং 

র্ফবলত্ববক তুবর ধযবছ। 

 

  শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য আওতায় র্যচার্রত ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন তর্ফবরয 

অুষদান র্উযকো মভাফাইর ব্যাংর্কংবয়য ভাধ্যবভ যার্য শ্রর্ভক ও তাঁবদয র্যফাবযয র্নকে মৌুঁবছ 

মদয়ায কাম িক্রভ চালু কযা বয়বছ। 
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পাউবিবনয তর্ফর 

ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয একটি ‘শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন তর্ফর’ যবয়বছ। উি তর্ফর মথবক 

প্রার্ত্ার্নক ও অপ্রার্ত্ার্নক খাবতয শ্রর্ভক, কভ িচায  ও তাবদয র্যফাযবক আর্থ িক অুষদান প্রদান কযা য়। উি 

তর্ফবরয প্রধান উৎ বে- ব্যফা প্রর্ত্ান/মকাম্পান য ভৄনাপায একটি অং। ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ২০০৬ 

(২০১৩ বন ংবার্ধত) এয ২৩৪(খ) ধাযায র্ফধান মভাতাবফক মকাবনা মকাম্পার্নয ভার্রক প্রবতেক ফৎয মল 

ফায অন্যেন নয় ভাবয ভবধ্য, পূফ িফতী ফৎবযয ন ে ভৄনাপায াঁচ তাং (৫%) অথ ি ৮০:১০:১০ অুষাবত 

মথাক্রবভ অংগ্রণ তর্ফর, কল্যাণ তর্ফর এফং ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন আইন, ২০০৬ এয ধাযা ১৪ 

এয অধ ন স্থার্ত শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন তর্ফবর প্রদান কযবফ। 

 

পাউবিবনয তর্ফর বত প্রবদয় অুষদাবনয র্যভাণ 

র্ক্ষা খাত 

  যকার্য র্ফশ্বর্ফর্দ্ারয়, যকার্য ইর্ঞ্জর্নয়ার্যং র্ফশ্বর্ফর্দ্ারয়, যকার্য কৃর্ল র্ফশ্বর্ফর্দ্ারয় ও যকার্য 

মভর্ডবকর কবরবজ এফং উচ্চর্ক্ষায জন্য ম িায়ক্রবভ বফ িাচ্চ ৩,০০,০০০ োকা র্ক্ষাবৃর্ত্ত 

  কভ িযত অফস্থায় দুঘ িেনাজর্নত কাযবণ মকান শ্রর্ভক তদর্ক ফা ভানর্কবাবফ স্থায়  অক্ষভ বর অথফা 

ভতুেফযণ কযবর ২,০০,০০০ োকা 

  ভতবদ র্যফন ও ৎকাবযয জন্য ২৫,০০০ োকা 

  জরুয  র্চর্কৎা ব্যয় র্নফ িাবয জন্য ৫০,০০০ োকা 

  অপ্রার্ত্ার্নক খাবত কভ িযত ভর্রা শ্রর্ভবকয ভাতৃত্ব কল্যাণ ২৫,০০০ োকা 

  শ্রর্ভবকয দূযাবযাগ্য ব্যার্ধয র্চর্কৎায জন্য ায়তা ১,০০,০০০ োকা 

 

পাউবিবনয তর্ফর বত প্রবদয় অুষদাবনয ির্ত 

পাউবিবনয তর্ফর বত র্ক্ষাবৃর্ত্ত/মমৌথ ফ ভায র্প্রর্ভয়াভ র্যবাধ/র্চর্কৎা াায্য/দাপন ফা 

অবন্তর্ির্ক্রয়া/অক্ষভ ফা অভথ ি শ্রর্ভকবক াায্য প্রদান/দুঘ িেনায় শ্রর্ভবকয ভতুেয মক্ষবে র্যফাযবক াায্য প্রদান 

এফং ভাতৃত্ব কল্যাণ এফ খাবত র্ফর্দ্ভান র্ফর্ধ অুষমায়  আর্থ িক ায়তা/অুষদান প্রদান কযা য়। পাউবিবনয 

শ্রর্ভক কল্যাণ তর্ফর মথবক আর্থ িক ায়তা/অুষদান াওয়ায জন্য একটি র্নধ িার্যত আবফদন পযভ মথামথবাবফ 

পূযণ কবয  শ্রভ অর্ধদপ্তয  এফং  করকাযখানা  ও  প্রর্ত্ান  র্যদ িন  অর্ধদপ্তবযয ংর্িি কভ িকতিায সুার্য 

পাউবিবনয ভার্যচারক ফযাফয মপ্রযণ কযবত বফ। প্রার্ত্ার্নক খাবত কভ িযত শ্রর্ভবকয মক্ষবে ংর্িি 

র্নবয়াগকায  এফং ংর্িি শ্রর্ভক ংগঠবনয অথফা, ংগঠনর্ভি না বর, ংর্িি উবজরা র্নফ িা  কভ িকতিা অথফা, 

মৌযবা ফা র্টি কব িাবযবনয প্রধান র্নফ িা  কভ িকতিায সুার্য থাকবত বফ। অপ্রার্ত্ার্নক খাবত কভ িযত 

শ্রর্ভবকয মক্ষবে ংর্িি উবজরা র্নফ িা  কভ িকতিা অথফা, মক্ষেভত, মৌযবা ফা র্টি কব িাবযবনয প্রধান র্নফ িা  

কভ িকতিা অথফা ইউর্নয়ন র্যলবদয মচয়াযম্যান/ওয়াড ি কর্ভনায/মভম্বায এফং শ্রভ অর্ধদপ্তয ফা করকাযখানা ও 

প্রর্ত্ান র্যদ িন অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিায সুার্য থাকবত বফ। এছািা শ্রর্ভবকয র্যফাবযয মভধাফ  দস্যবক 

র্ক্ষায জন্য বৃর্ত্ত র্কংফা র্ক্ষা ায়তা প্রদাবনয মক্ষবে র্ক্ষা প্রর্ত্ান প্রধান ফা র্ফবাগ য় প্রধাবনয সুার্য (স্বাক্ষয, 

তার্যখ,  র ও মক্ষে র্ফববল ঠিকানা) উবেখ থাকবত বফ। 
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শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য আওতাধ ন ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছবয গুরুত্বপূণ ি 

অজিনভ র্নবম্ন প্রদান কযা র: 

 

  ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছবয আর্থ িক ায়তা প্রদান: 

 

ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয অথ িফছবযয র্াফ 

ক্রর্ভক নং কোোগর্য শ্রর্ভক ংখ্যা আর্থ িক ায়তায র্যভাণ 

১ ভত ১২৬ জন ৭১,১০,০০০/- 

২ র্চর্কৎা ৩৪২২ জন ১৩,৪৬,৩০,০০০/- 

৩ র্ক্ষা ২৮২ জন ৯৮,২০,০০০/- 

                                  মভাে = ৩৮৩৩ জন ১৫,১৫,৬০,০০০/- 

 

  শ্রর্ভক ও শ্রর্ভবকয র্যফাযবক আযও দ্রুততায াবথ জরবে উাবয় আর্থ িক ায়তা প্রদাবনয জন্য 

র্ওযকো ই-মভাফাইর ব্যাংর্কংবয়য ভাধ্যবভ ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয াবথ রূার  ব্যাংবকয 

চুর্ি স্বাক্ষর্যত বয়বছ। ফতিভাবন ই-মভাফাইর ব্যাংর্কংবয়য ভাধ্যবভ মফা প্রদান কযা বে। 

  ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন-এয যর্ঙ্গন র্রপবরে ছাাবনা ও র্ফতযণ এফং মের্রর্বন কভার্ িয়ার 

প্রচাযণায ভাধ্যবভ ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবনয কাম িক্রভ জনগণবক অফগত কযা বে। 
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 রুকল্প (Vission) 

তবাগ যপ্তান ভৄখ  র্ল্প মটরেবয কভ িযত শ্রর্ভক ও শ্রর্ভবকয র্যফাবযয আথ ি াভার্জক উন্নয়ন। 

 

 অর্বরক্ষে (Mission) 

বফ িাচ্চ ংখ্যক প্রর্ত্ানবক মকন্দ্র য় তর্ফবর মভাে যপ্তার্নভবল্যয ০.০৩% প্রদান র্নর্িত কবয কর অঞ্চর ও স্তবযয 

যপ্তার্নভৄখ  প্রার্ত্ার্নক শ্রর্ভক ও শ্রর্ভবকয র্যফাযবক মকন্দ্র য় তর্ফর-এয মফায আওতায় আনা। 

 

 মকৌরগত উবেশ্য ভ 

  শ্রর্ভক ও শ্রর্ভবকয র্যফাযবক আর্থ িক ায়তা প্রদাবনয ভাধ্যবভ আথ ি-াভার্জক র্নযাত্তা র্নর্িতকযণ; 

  শ্রর্ভবকয স্বাস্থ র্চর্কৎা র্নর্িতকযবণ ভূর্ভকা যাখা; 

  শ্রর্ভবকয মভধাফ  ন্তাবনয মরখািায় আর্থ িক ায়তায ভাধ্যবভ মদবয বর্ফষ্যৎ প্রজবন্য মভধা র্ফকাব 

ভূর্ভকা যাখা। 

  কভ িযত অফস্থায় দুঘ িেনায় মকান শ্রর্ভবকয ভতুে ঘেবর অথফা স্বাবার্ফক ভতুে ঘেবর তায র্যফাযবক আর্থ িক 

ায়তা প্রদান। 

 

 মকন্দ্র য় তর্ফবরয র্যর্চর্ত 

তবাগ যপ্তান ভৄখ  র্ল্প মটরেবযয জন্য ফাংরাবদ শ্রভ আইন, ২০০৬-এয ২৩২(৩) ধাযায র্ফধান অুষমায়  এ 

ভন্ত্রণারবয়য আওতায় ‘মকন্দ্র য় তর্ফর’ প্রর্ত্া কযা বয়বছ। উি তর্ফর র্যচারনায জন্য একটি র্যচারনা মফাড ি ও 

গঠন কযা বয়বছ।  

 

 র্যচারনা মফাবড িয গঠন 

ফাংরাবদ শ্রভর্ফর্ধভারা, ২০১৫-এয র্ফর্ধ ২১৮ অুষমায়  র্নবম্নাি দস্যবৃবন্দয ভন্ববয় র্যচারনা মফাড ি গঠিত : 

 

ক্রর্ভক নং ভন্ত্রণারয়/ংগঠন  দফ  

১ শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় ভন্ত্র  ফা প্রর্তভন্ত্র  মচয়াযম্যান 

২ শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ বাই-মচয়াযম্যান 

৩ বফ িাচ্চ তফবদর্ক ভৄদ্রা অজিনকায  ংর্িি যপ্তার্নভৄখ  র্ল্প মটরেবযয ভার্রক 

এবার্বয়বনয বার্ত  

বাই-মচয়াযম্যান 

৪ যপ্তার্নভৄখ  র্ল্প মটরেবযয ভার্রক ংগঠন কতৃিক ভবনান ত উায র্তনজন দস্য দস্য 

৫ যকায কতৃিক ভবনান ত ংর্িি যপ্তার্নভৄখ  র্ল্প মটরেবযয শ্রর্ভক  

মপডাবযবনয র্তনজন দস্য 

দস্য 

৬ মকন্দ্র য় তর্ফর-এয ভার্যচারক  দস্য-র্চফ 

 

 তর্ফবরয অবথ িয উৎ 

শ্রভ র্ফর্ধভারা অুষমায়  ‘মকন্দ্র য় তর্ফর’-এয অবথ িয উৎ ভ র্নম্নরূ – 

 তবাগ যপ্তার্নভৄখ  র্ল্প প্রর্ত্াবনয প্রর্তটি কাম িাবদবয র্ফয বত প্রাপ্ত মভাে অবথ িয ০.০৩%; 

 মক্রতা ফা কাম িাবদ প্রদানকায  প্রর্ত্াবনয মস্বোধ ন অুষদান; 

 যকায কতৃিক প্রদত্ত মস্বোধ ন অুষদান; 

  মদর্-র্ফবদর্ মকান ব্যর্ি ফা প্রর্ত্ান কতৃিক মস্বোধ ন অুষদান; এফং 

 তর্ফবরয অথ ি র্ফর্নবয়াগ ইবত প্রাপ্ত ভৄনাপা। 
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 ‘মকন্দ্র য় তর্ফর’-এয অবথ িয ব্যফায 

‘মকন্দ্র য় তর্ফর’-এয অধ ন (১) ‘সুর্ফধাববাগ  কল্যাণ র্াফ’ এফং (২)‘আদকার ন র্াফ’ নাবভ ২টি র্াফ যবয়বছ। 

‘মকন্দ্র য় তর্ফর’-এ প্রাপ্ত মভাে অবথ িয তকযা ৫০ (ঞ্চা) বাগ ‘সুর্ফধাববাগ  কল্যাণ র্াফ’ এফং অফর্ি তকযা 

৫০ (ঞ্চা) বাগ ‘আদকার ন র্াফ’-এ জভা বফ। 

 

 ‘সুর্ফধাববাগ  কল্যাণ র্াফ’ বত আর্থ িক ায়তা/অুষদান প্রদাবনয মক্ষেভ- 

  কভ িবক্ষবে দুঘ িেনাজর্নত কাযবণ অথফা মাগত মযাবগ আক্রান্ত বয় ভতুেফযণ কযবর অথফা যফতীবত ভতুে 

ঘেবর অথফা কভ িবক্ষবে দুঘ িেনাজর্নত কাযবণ অথফা মাগত মযাবগ আক্রান্ত বয় স্থায়  অক্ষভতা ঘেবর 

ংর্িি সুর্ফধাববাগ  ফা তাায উভেি উত্তযার্ধকায  ও মাষ্যবক ৩,০০,০০০/- (র্তনরক্ষ) োকা অুষদান 

প্রদান; 

 

  মকান সুর্ফধাববাগ  চাকর্যযত অফস্থায় অসুস্থ বয় ফা কভ িবক্ষবেয ফাইবয মকান দুঘ িেনায় ভতুেফযণ অথফা 

স্থায় বাবফ অক্ষভ বয় মগবর র্তর্ন ফা তায উভেি উত্তযার্ধকায বক ২,০০,০০০/- (দুইরক্ষ) োকা অুষদান 

প্রদান; 

 

   মকান সুর্ফধাববাগ  কভ িকার ন দুঘ িেনায় র্তত বয় তায মকান অঙ্গার্ন ঘেবর মা স্থায়  অক্ষভতায কাযণ না 

বর তাবক অনর্ধক ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) োকা অুষদান প্রদান; এফং 

 

  এছািা, অসুস্থ সুর্ফধাববাগ বদয র্চর্কৎায জন্য আর্থ িক ায়তা প্রদান, র্যফাবযয মভধাফ  দস্যবক র্ক্ষায 

জন্য বৃর্ত্তপ্রদান, াভার্জক র্নযাত্তাভরক সুর্ফধা র্ববফ র্ফবলার্য়ত াাতার স্থান এফং ফাংরাবদ শ্রভ 

আইবনয উবেশ্য পূযণকবল্প অন্য মম মকান কাম ি ম্পাদন। 

 

 ‘আদকার ন র্াফ’ বত অুষদান প্রদান- 

  মকান কাযখানা ফা প্রর্ত্ান স্থানান্তয ফা স্থায় বাবফ ফন্ধ বর মফাড ি কতৃিক সুর্ফধাববাগ বদয াওনা অবথ িয 

ভৄদয় ফা আংর্ক র্যবাধ; 

  সুর্ফধাববাগ বদয গ্রু ফ ভায ফাৎর্যক র্প্রর্ভয়াবভয অথ ি প্রদান; এফং 

 সুর্ফধাববাগ বদয স্বাস্থে ব্যফস্থা র্নর্িতকযবণয জন্য স্বাস্থে ফ ভা স্ক ভ চালুকযণ। 

 

আর্থ িক ায়তা প্রদান 

২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয মকন্দ্র য় তর্ফবর মভাে প্রাপ্ত অথ ি ৬৫,১৭,৫০,৭৬৪/- পঁয়লর্ট্ট মকাটি বতবযা রক্ষ ঞ্চা াজায 

াতত মচৌলর্ট্ট োকা। খযবচয র্ফফযণ  র্নবম্ন মদয়া বরাাঃ  

ক্রর্ভক নং ধযন ংখ্যা আর্থ িক ায়তায 

র্যভাণ )োকা( 

১ ভতুে জর্নত কাযবণ আর্থ িক ায়তা ৯৯২ জন ১৯,৮৪,০০,০০০/- 

২ র্চর্কৎা ায়তা ১৯৭ জন ৭১,২০,০০০/- 

৩ র্ক্ষা বৃর্ত্ত  ১৭২ জন ৩৪,৪০,০০০/- 

৪ ফন্ধ গাবভ িি কাযখানায শ্রর্ভকবদয ফবকয়া মফতন 

র্যবাধ ফাফদ 

২ টি ৬২,০০,০০০/- 

৫ মভাে ১৩৬১ জন ও ২টি 

কাযখানা  

২১,৫১,৬০,০০০/- 
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পবোগ্যারায  
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১৫ আগস্ট জাত য় মাক র্দফ-২০১৯ উরবক্ষে আবরাচনা ও মদায়া ভার্পর 

 

 

 

১৫ আগস্ট জাত য় মাক র্দফ-২০১৯ উরবক্ষে আবরাচনা ও মদায়া ভার্পর 
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১৫ আগস্ট জাত য় মাক র্দফ-২০১৯ উরবক্ষে আবরাচনা ও মদায়া ভার্পর এভয় উর্স্থত র্ছবরন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 

ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান এফং র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 

 

 

 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান এফং র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ এয াবথ British 

American Tobacco Bangladesh- এয প্রর্তর্নর্ধবৃবন্দয াক্ষাৎ এফং শ্রর্ভক কল্যাণ তর্ফবর রবোংবয মচক স্তান্তয 
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শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান এফং র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ এয াবথ Edotco 

Bangladesh Company Limited- এয প্রর্তর্নর্ধবৃবন্দয াক্ষাৎ এফং শ্রর্ভক কল্যাণ তর্ফবর রবোংবয মচক স্তান্তয 

 

 
Crisis Management Core Committee Meeting- এয বার্তত্ব কযবছন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 

র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-১৯ 

86 
 

 

Crisis Management Core Committee Meeting- এয বার্তত্ব কযবছন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 

র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 

 

 

Crisis Management Core Committee Meeting- এয র্বর্ডও কনপাবযবন্প যবয়বছন শ্রভ ও কভ িংস্থান 

ভন্ত্রণারবয়য প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান  
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Improving Working Condition in the RMG Sector (RMGP-II)- এয PSC বায় উর্স্থত  র্চফ 

জনাফ মক এভ আর  আজভ, ভন্ত্রণারবয়য কভ িকতিাবৃন্দ এফং আগত অর্তর্থগণ 

 

 
অবেন্তয ণ প্রর্ক্ষণ-২০১৯ উবদ্বাধন কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ  
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অবেন্তয ণ প্রর্ক্ষণ-২০১৯ উবদ্বাধন কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 

 

 
পেওয়োয ংক্রান্ত অবেন্তয ণ প্রর্ক্ষণ-২০১৯-এ ফিব্য যাখবছন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য অর্তর্যি র্চফ ার্কউন নাায মফগভ 

এনর্ডর্ 
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জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জবুয যভান-এয ৪৪তভ াাদত ফার্ল িক বত গব য শ্রিাঞ্জর্র র্নবফদন কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 

ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান, এভ.র্ 

 

 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জবুয যভান-এয ৪৪তভ াাদত ফার্ল িক বত গব য শ্রিাঞ্জর্র র্নবফদন কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 

ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান, এভ.র্ 
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জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জবুয যভান-এয ৪৪তভ াাদত ফার্ল িক বত গব য শ্রিাঞ্জর্র র্নবফদন কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 

ভানন য় র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 

 

 
জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জবুয যভান-এয ৪৪তভ াাদত ফার্ল িক বত গব য শ্রিাঞ্জর্র র্নবফদন কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 

ভানন য় র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 
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জাত য় াফর্রক ার্ব ি র্দফ-২০১৯ এয আরচনা বায় বার্তত্ব কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ম্মার্নত র্চফ জনাফ মক এভ 

আর  আজভ 

 

জাত য় াফর্রক ার্ব ি র্দফ-২০১৯ এয আরচনা বায় বার্তত্ব কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ম্মার্নত র্চফ জনাফ মক এভ 

আর  আজভ 
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ভানন য় প্রর্তভন্ত্র য াবথ BSRM এয প্রর্তর্নর্ধবৃবন্দয াক্ষাৎ এফং শ্রর্ভক কল্যাণ তর্ফবর রবোংবয মচক স্তান্তয 

 

 
ভানন য় প্রর্তভন্ত্র য াবথ UNILEVER Bangladesh এয প্রর্তর্নর্ধবৃবন্দয াক্ষাৎ এফং শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিবন রবোংবয 

মচক স্তান্তয 
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শ্রর্ভক ন্তানবদয আর্থ িক ায়তায মচক র্ফতযণ অুষ্াবন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ  ভন্নুজান সুর্পয়ান, 

এভর্ এফং শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 

 

খুরনা শ্রভ কল্যাণ মকবন্দ্রয এম্বঠল্যান্প ার্ব ি উবদ্বাধন কবযন ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান, এভর্  এ ভয় উর্স্থত র্ছবরন 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ   
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শ্রর্ভক ন্তানবদয আর্থ িক ায়তায মচক র্ফতযণ অুষ্াবন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ ফিব্য প্রদান 

কবযন।  

 

 
শ্রর্ভক ন্তানবদয আর্থ িক ায়তায মচক র্ফতযণ কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ  ভন্নুজান সুর্পয়ান, 

এভর্ এফং শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 
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শ্রর্ভক ন্তানবদয আর্থ িক ায়তায মচক র্ফতযণ কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ  ভন্নুজান সুর্পয়ান, 

এভর্ এফং শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 

 

 
শ্রর্ভক ন্তানবদয আর্থ িক ায়তায মচক র্ফতযণ কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ  ভন্নুজান সুর্পয়ান, 

এভর্ এফং শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 
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শ্রর্ভক ন্তানবদয আর্থ িক ায়তায মচক র্ফতযণ কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ  ভন্নুজান সুর্পয়ান, 

এভর্ এফং শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 

 

 
শুিাচায মকৌর পুযস্কায ২০১৮-২০১৯ প্রদান কযবছন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 
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শুিাচায মকৌর পুযস্কায ২০১৮-২০১৯ প্রদান কযবছন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 

 

 

শুিাচায মকৌর পুযস্কায ২০১৮-২০১৯ প্রদান কযবছন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ  
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যকার্য ও মফযকার্য প্রর্ত্াবন কভ িযত অটির্স্টক ও প্রর্তফন্ধ  শ্রর্ভক ও কভ িচায বদয কবভ িয ধযণ র্চর্িতকযবণয জন্য মফইজরাইন াবব ি 

খিা প্রর্তবফদবনয ওয কভ িারায় বার্তত্ব কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 

 

 

 

যকার্য ও মফযকার্য প্রর্ত্াবন কভ িযত অটির্স্টক ও প্রর্তফন্ধ  শ্রর্ভক ও কভ িচায বদয কবভ িয ধযণ র্চর্িতকযবণয জন্য মফইজরাইন াবব ি 

খিা প্রর্তবফদবনয ওয কভ িারায় বার্তত্ব কবযন শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ 
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‘জাত য় মাগত স্বাস্থে ও মইপটি র্দফ-২০১৯’ উরবক্ষে কৃর্লর্ফদ ইনর্স্টটিউন ফাংরাবদ (মকআইর্ফ)-এ আবয়ার্জত অুষ্ান 

 

 

 

 

 

 

‘জাত য় মাগত স্বাস্থে ও মইপটি র্দফ-২০১৯ উরবক্ষে কৃর্লর্ফদ ইনর্স্টটিউন ফাংরাবদ (মকআইর্ফ)-এ আবয়ার্জত 

অুষ্ান 
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‘ভান মভ র্দফ ২০১৯’ উরবক্ষ ফণ িাঢে য োর   

 

 

 

 

 

‘ভান মভ র্দফ ২০১৯’ উরবক্ষ ফণ িাঢে য োর  
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Honorable State Minister, Ministry of Labour & Employment BANGLADESH is delivering her speech in International Labour 
Conference (ILC) 108th Session 17 June 2019 

 

 

 

 

Honorable State Minister, Ministry of Labour & Employment BANGLADESH is delivering her 
 speech in International Labour Conference (ILC) 108th Session 17 June 2019 
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Honorable State Minister, Ministry of Labour & Employment BANGLADESH is delivering her  
speech in International Labour Conference (ILC) 108th Session 17 June 2019(3) 

 

 

 

 

Honorable State Minister, Ministry of Labour & Employment BANGLADESH is delivering her speech 

 in International Labour Conference (ILC) 108th Session 17 June 2019 
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গাজ পুবযয েঙ্গ বত আই.আয.আই. র্ভরনায়তবন ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন ও মকন্দ্র য় তর্ফবরয ক্ষ মথবক অসুস্থ শ্রর্ভকবদয 

র্চর্কৎায জন্য আর্থ িক ায়তায মচক র্ফতযণ কযা য় 

 

 

 
গাজ পুবযয েঙ্গ বত আই.আয.আই. র্ভরনায়তবন ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন ও মকন্দ্র য় তর্ফবরয ক্ষ মথবক অসুস্থ শ্রর্ভকবদয 

র্চর্কৎায জন্য আর্থ িক ায়তায মচক র্ফতযণ কযা য় 
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জাত য় মাগত স্বাস্ে ও মইপটি র্দফ ২০১৯ এয য োর্র 

 

 

 

 

 

জাত য় মাগত স্বাস্ে ও মইপটি র্দফ ২০১৯ এয য োর্র 
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ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয অুষ্ান ২০১৯-২০-এ উর্স্থত শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য  

র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ এফং আওতাধ ন অর্ধদপ্তযদপ্তযংস্থায প্রধানগণ 

 

 

 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয অুষ্ান ২০১৯-২০-এ উর্স্থত শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য  

র্চফ জনাফ মক এভ আর  আজভ এফং আওতাধ ন অর্ধদপ্তযদপ্তযংস্থায প্রধানগণ 
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ভানন য় শ্রভ প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান র্ফর্জএভইএ এয অর্ডবোর্যয়াবভ মকন্দ্র ম তর্ফর বত অসুস্থ শ্রর্ভকবদয 

র্চর্কতা ামতা এফং শ্রর্ভবকয মভধাফ  ন্তাবনয র্ক্ষাবৃর্ত্ত প্রদান অুষ্াবন ফিব্য যাখবছন 

 

 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় কতৃিক ভন্ত্রণারবয়য বাকবক্ষ ১৭-২০ জুন, ২০১৯ আবয়ার্জত জাত য় শুিাচায মকৌর-

র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ কভ িারায় ১ভ মশ্রণ য কভ িকতিাগবণয প্রর্ক্ষণগ্রবণয র্কছু ভৄসৄতি 
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শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান. এভর্, ঢাকায় র্ফর্জএভইএ বম্মরন কবক্ষ 

গাবভ িি র্বল্পয শ্রর্ভকবদয ভাবঝ অুষদাবনয মচক র্ফতযণ কবযন 

 

শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ভানন য় প্রর্তভন্ত্র  মফগভ ভন্নুজান সুর্পয়ান.এভর্,খুরনা ফয়যাস্থ র্ফবাগ য় শ্রভ অর্ধদপ্তয 

বম্মরন কবক্ষ ফাংরাবদ শ্রর্ভক কল্যাণ পাউবিন তর্ফর মথবক আর্থ িক ায়তায মচক র্ফতযণ কবযন 
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শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য ম্মার্নত র্চফ মক এভ আর  আজভ ২৯ জুন'১৯ মাবের আভার্যবত র্রঙ্গর্বর্ত্তক 

র্ংতা ও মমৌন প্রজনন স্বাস্থে র্ফলবয় র্ফর্জএভইএ এয াবথ ওর্যবয়বিন মপ্রাগ্রাভ এ র্ফবল অর্তর্থ র্ববফ ফিব্য 

যাখবছন 

 


