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যাষ্ট্রেয ঈন্নন কভ মকাষ্ট্রে শ্রভ একটি ন্যতভ গুরুত্বফ থ মননততক ঈাদান। জাতী ঈন্নষ্ট্রন শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণারষ্ট্রয 

প্রাষ্ট্রাতগক, কাম মকয ও আততফাচক ভূতভকা গ্রযভান অথ ম-াভাতজক ঈন্নষ্ট্রনয ক্ষেষ্ট্রে গততীরতা ঞ্চাযষ্ট্রণ তফষ্ট্রল ফদান 

যাষ্ট্রখ। শ্রভজীফী ভানুষ্ট্রলয তধকায ফাস্তফাষ্ট্রন তফষ্ট্রল কষ্ট্রয শ্রতভষ্ট্রকয ন্যায্য ভজুতয তনধ মাযণ, তনযাদ কভ মতযষ্ট্রফ, ক্ষাগত 

স্বাস্থয ও তনযাত্তা তনতিতকযণ এফং তষ্ট্রে াতি, তস্থততীরতা ফজা যাখায ভধ্য তদষ্ট্র ঈৎাদন বৃতি ও থ মননততক ঈন্নন 

ত্বযাতিতকযষ্ট্রণ শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণার কাম মকয ভূতভকা যাখষ্ট্রে। শ্রতভক, ভাতরক, ক্ষেতা ও ক্ষবাক্তায ভষ্ট্রধ্য াযস্পতযক 

অস্থা, ম্মান ও ম্প্রীততয ম্পকম ঈন্নষ্ট্রন এ ভত্রণাণার ব্যাক ফদান ক্ষযষ্ট্রখ চষ্ট্ররষ্ট্রে মা াভতগ্রকবাষ্ট্রফ ক্ষদষ্ট্রয অথ ম-

াভাতজক ঈন্নষ্ট্রন তফষ্ট্রল ফদান যাখষ্ট্রে। 

 শ্রভ অআন ফাস্তফান এফং তা তযফততমত তযতস্থততয ষ্ট্রে াভঞ্জস্য ক্ষযষ্ট্রখ ভেষ্ট্রগাষ্ট্রমাগীকযণ, জাতী  শ্রভনীতত 

প্রণন ও ফাস্তফান, দে জনতক্ত ও কভ মংস্থান সৃতি, নুযনতভ ভজুতয      যণ/পুনতন মধাযণ, তশুশ্রভ তনযন, তনযাদ 

কভ মতযষ্ট্রফ সৃতি, শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণারষ্ট্রয প্রধান কাজ। ভাননী প্রধানভত্রণাী ক্ষখ াতনায সুষ্ট্রমাগ্য ক্ষনতৃষ্ট্রত্ব ২০২১ 

াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য রুকে ২০২১ ফাস্তফাষ্ট্রনয জন্য ঈচ্চতয প্রবৃতি জমষ্ট্রন েভ একটি দ্রুত তফকাভান থ মনীততয তবতত্ত যচনা 

কষ্ট্রয ২০২১-এয ভষ্ট্রধ্য ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রক ভধ্য-অষ্ট্রয ক্ষদষ্ট্র এফং ২০৪১-এয ভষ্ট্রধ্য ঈন্নত যাষ্ট্রে তযণত কযায প্রাষ্ট্র এ 

ভত্রণাণার তফতবন্ন গুরুত্বপূণ ম কাম মেভ গ্রণ কষ্ট্রযষ্ট্রে। এোড়া ক্ষেকআ ঈন্নন রেযভাো-এয তফতবন্ন রেয ক্ষমভন তশুশ্রভ 

তনযন, ক্ষাবন কভ মতযষ্ট্রফ তনতিতকযণ, ভকাষ্ট্রজ ভভজুতয তনধ মাযণ আতযাতদ জমষ্ট্রন এ ভত্রণাণার ক্ষনতৃত্ব প্রদান কযষ্ট্রে। 

ভাননী প্রধানভত্রণাী ক্ষখ াতনায সুষ্ট্রমাগ্য ক্ষনতৃষ্ট্রত্ব ২০০৯ াষ্ট্রর যকায গঠষ্ট্রনয য ক্ষথষ্ট্রক শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণার ক্ষফ 

তকছু গুরুত্বপূণ ম কাম মেভ গ্রণ এফং তাষ্ট্রত ঈষ্ট্রেখষ্ট্রমাগ্য াপল্য জমন কষ্ট্রযষ্ট্রে। তফষ্ট্রল কষ্ট্রয যানা প্লাজা দুঘ মেনায য 

ক্ষাাকতষ্ট্রে তনযাদ কভ মতযষ্ট্রফ সৃতি এফং শ্রতভকষ্ট্রদয কল্যাষ্ট্রণ ভেগািকাযী দষ্ট্রে গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে । শ্রভ ও 

কভ মংস্থান ভত্রণাণার শ্রভ খাষ্ট্রত ও শ্রতভষ্ট্রকয কল্যাষ্ট্রণ ক্ষম কর ঈন্নন ও জনকল্যাণভরক কাজ ম্পন্ন কষ্ট্রযষ্ট্রে তায একটি 

ংতেপ্ত তফফযণ এ প্রততষ্ট্রফদষ্ট্রন ঈস্থান কযা ষ্ট্রষ্ট্রে।                    -                         

                                                      

 

2.0  iƒcKí (Vision)  

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

 

3.0     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×| 
 

4.0      †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives) 

4.01    gš¿Yvjq/wefv‡Mi †KŠkjMZ 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×| 
 

4.02   Avewk¨K †KŠkjMZ 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 Í̄evqb; 

    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| 

5.0     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©gywL 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 AvIZaxb Awa`ßi I ms ’̄vmg~‡ni Kvh©µg Z`viwK I wbqš¿Y| 

 

6.0    mvsMVwbK KvVv‡gv  
 
 

6.01  cÖkvmwbK KvVv‡gv Abyhvqx kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡q GKRb mwP‡ei Aax‡b GKRb AwZwi³ mwPe I wZb 

Rb hyM¥mwP‡ei ZË¡veav‡b PviwU AbywefvM i‡q‡Q t  
 

(1)  cÖkvmb AbywefvM;   

(2)  kÖg AbywefvM;  

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

(4)  Dbœqb AbywefvM|  
 

6.02 cÖkvmb AbywefvM  

cÖkvmb, cÖwkÿY, ev‡RU, ms ’̄vcb, AvBb I Av`vjZ, AvBwmwU †mj, jvB‡eªwi I wnmve AwakvLv I kvLv 

wb‡q cÖkvmb AbywefvM MwVZ| Gi AvIZvq i‡q‡Q gš¿Yvjq I gš¿Yvj‡qi AvIZaxb 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 i‡q‡Q †gvU 

0৫ Rb DcmwPe, 01 Rb wm‡÷g Gbvwjó I 0৯ Rb wmwbqi mnKvix mwPe/mnKvix mwPe|  
 

6.03  kÖg AbywefvM  



  

  kÖg welqK AbywefvM wZbwU AwakvLv wb‡q MwVZ| G Abywefv‡Mi AvIZvq i‡q‡Q kÖg cwi`ßi Ges 

KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßimn mKj Aaxb ms ’̄vi cÖkvmb I Dbœqb ewnf~©Z 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 Í̄evqb| kÖg Abywefv‡M i‡q‡Q †gvU 03 

Rb DcmwPe I 06 Rb wmwbqi mnKvix mwPe/mnKvix mwPe| 
 

6.04  ißvwbgyLx wkí I AvšÍR©vwZK ms¯’v AbywefvM 

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

wÎcÿxq Kg©cwiKíbv ev Í̄evqb, 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 Mfvwb©s ewWi wewfbœ mfv msµvšÍ Kvh©vewj, AvBGjI Kb‡fbkb-Gi Abymg_©b cÖwµqvKiY, 

wW‡m›U IqvK©, †jevi ÷¨vÛvW©, ‡mvk¨vj wmwKDwiwU, AKz‡ckbvj ‡mBdwU GÛ †nj_, AvbGgcøq‡g›U, ‡mvk¨vj 

WvqvjM Ges wewfbœ RvZxq/AvšÍR©vwZK ms ’̄vmg~‡ni wgkb msµvšÍ Kvh©µg G AbywefvM n‡Z cwiPvwjZ n‡”Q| G 

Abywefv‡M i‡q‡Q 01 Rb hyM¥-mwPe, 01 Rb DcmwPe, 01 Rb Dc-cÖavb, 01 Rb wmwbqi mnKvix mwPe/mnKvix 

mwPe I 05 Rb wmwbqi mnKvix cÖavb/mnKvix cÖavb| 
 

  6.05  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 ev‡RU cÖYqb, wefvRb, ms‡kvab, AwWU AvcwË wb®úwË, Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i †eZb I 

ågY wej cÖ ‘̄Z, ‡PK msMÖn I weZiY, wmGI Awd‡mi mv‡_ †hvMv‡hvM iÿv Kiv Dbœqb Abywefv‡Mi cÖavb KvR| 

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 Rb hyM¥-mwPe, 01 Rb DcmwPe, 

01 Rb Dc-cÖavb, 01 Rb wmwbqi mnKvix mwPe/mnKvix mwPe I 06 Rb wmwbqi mnKvix cÖavb/mnKvix cÖavb| 

 

 

7.0  gš¿Yvj‡qi D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg (2017-2018) 

 

7.01   evsjv‡`k kªg wewagvjv, 2015 ev Í̄evqb :   

ms‡kvwaZ kÖg AvB‡bi Av‡jv‡K ‡`‡ki BwZnv‡m cÖ_gev‡ii gZ cÖYxZ evsjv‡`k kÖg wewagvjv, 2015 

ev Í̄evq‡bi gva¨‡g ‡`‡ki kÖg cwiw ’̄wZ Av‡iv mymsnZ Kivi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| G wewagvjvi gva¨‡g kÖg 

AvBb ev Í̄evq‡b miKv‡ii `vwqZ¡, gvwj‡Ki `vwqZ¡ Ges kÖwgK‡`i `vwqZ¡ mywbw ©̀ó Kiv n‡q‡Q| d‡j †`‡ki kÖg 

cwiw ’̄wZ avivevwnKfv‡e DbœZZi n‡”Q|  

7.02                                                                                 

          ৯                                                                              



  

                                                                                        

                  ৮                          

 7.03 M…nKg©x myi¶v I Kj¨vY bxwZ, 2015 ev Í̄evqb: ক্ষদষ্ট্রয অথ ম-াভাতজক তযষ্ট্রপ্রতেত তফষ্ট্রফচনা যকায 

গৃকভীষ্ট্রদয জন্য ম মােষ্ট্রভ অআতন কাঠাষ্ট্রভা তততযষ্ট্রত প্রততশ্রুততফি । এ ক্ষপ্রোষ্ট্রে গৃকষ্ট্রভ ম তনভেক্ত তফপুর জনষ্ট্রগাতিয 

সুযো ও কল্যাণাষ্ট্রথ ম পুণ মাে অআন প্রণষ্ট্রনয প্রাথতভক ধা তষ্ট্রষ্ট্রফ গৃকভী সুযো ও কল্যাণ নীতত, ২০১৫ প্রণন কযা 

ষ্ট্রষ্ট্রে এফং গত ৪ জানুাতয,২০১৬ তাতযষ্ট্রখ ফাংরাষ্ট্রদ ক্ষগষ্ট্রজষ্ট্রে প্রকাতত ষ্ট্রষ্ট্রে। এ নীতত গৃকষ্ট্রভ ম তনষ্ট্রাতজত কভীষ্ট্রদয 

কাষ্ট্রজয তম ও তনযাত্তা, ক্ষাবন কভ মতযষ্ট্রফ, ভজুতয ও কল্যাণ তনতিত কযা, তনষ্ট্রাগকাযী ও গৃকভীষ্ট্রদয ভষ্ট্রধ্য সুম্পকম 

ভৄন্নত যাখা এফং ক্ষকান ষ্ট্রিাল সৃতি ষ্ট্রর তা তনযষ্ট্রন তদকতনষ্ট্রদ মনা প্রদান কযষ্ট্রফ। একআ াষ্ট্রথ এ নীতত ংতফধাষ্ট্রন তফধৃত 

ভতধকায এফং কর নাগতযষ্ট্রকয ক্ষভৌতরক ভানফাতধকায তনতিতকযষ্ট্রণয ভরনীতত ফাস্তফাষ্ট্রন াক ষ্ট্রফ। 

 

7.04   SyuwKc~Y© KvR n‡Z wkïkÖg wbimb msµvšÍ Kvh©µg: ২০২১ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রক ভধ্যভ অষ্ট্রয ক্ষদ 

এফং ২০৪১ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রক একটি ঈন্নত যাষ্ট্রে তযণত কযায র    শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণার ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রক 

কর প্রকায তশুশ্রভ ক্ষথষ্ট্রক ভৄক্ত কযায জন্য দৃঢ় প্রততজ্ঞ। এ রেয জমষ্ট্রন প্রাথতভকবাষ্ট্রফ ২০২১ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য ঝুঁতকপূণ ম 

তশুশ্রভ তনযন এফং ২০২৫ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রক কর প্রকায তশুশ্রভ ক্ষথষ্ট্রক ভৄক্ত কযায জন্য শ্রভ ও কভ মংস্থান 

ভত্রণাণার তফতবন্ন গুরুত্বপূণ ম দষ্ট্রে গ্রণ কষ্ট্রযষ্ট্রে। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য ৩৮টি কাজষ্ট্রক তশুষ্ট্রদয জন্য ঝুঁতকপূণ ম তাষ্ট্রফ তচতিত কযা 

ষ্ট্রষ্ট্রে এফং এফ কাষ্ট্রজ ক্ষকান তশুষ্ট্রক তনষ্ট্রাগ কযা মাষ্ট্রফ না ভষ্ট্রভ ম ংতিি করষ্ট্রক তনষ্ট্রদ মনা ক্ষদা ষ্ট্রষ্ট্রে। ক্ষম কর 

তষ্ট্রে এখষ্ট্রনা তশুষ্ট্রদযষ্ট্রক শ্রতভক তাষ্ট্রফ তনভেক্ত কযা ষ্ট্রে ক্ষ কর তে ভাতরকষ্ট্রদয তফরুষ্ট্রি অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

ষ্ট্রে। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য এ ংোি তফলষ্ট্র ১৩৪টি ভাভরা দাষ্ট্রয কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণারষ্ট্রয ভাধ্যষ্ট্রভ ফা ফাতত  

‘ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্র ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজ তনষ্ট্রাতজত তশুশ্রভ তনযন’-ীল মক প্রকষ্ট্রেয (২০০১ ক্ষথষ্ট্রক ২০১৪ ার) াাষ্ট্রয্য ফ মষ্ট্রভাে 

৯০,০০০ াজায তশুষ্ট্রক তশুশ্রভ ষ্ট্রত প্রতযাাযপূফ মক তাষ্ট্রদযষ্ট্রক দেতা ঈন্নন প্রতেণ প্রদান কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। এ প্রকষ্ট্রেয 

চতুথ ম ম মাষ্ট্র ২০১৮-২০২  াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য ১ রে তশুষ্ট্রক ঝুঁতকপূণ ম তশু শ্রভ ক্ষথষ্ট্রক প্রতযাায ও তাষ্ট্রদয পুনফ মান কযায 

ঈষ্ট্রযাগ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে।  এ রষ্ট্রেয ৬          ঈানুিাতনক তো ও ৪          দেতা ঈন্নন প্রতেষ্ট্রণয ভাধ্যষ্ট্রভ 

ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজ তনষ্ট্রাতজত কর তশুষ্ট্রক কভ মেভ কষ্ট্রয ক্ষতারায কাম মেভ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে।                     

             ,   /- (        )                           ,                                  

                             ৫,   /- (          )                                 ক্ষজরাম মাষ্ট্র 

তশুশ্রভ তযতস্থততয তথ্য ংগ্র, তশুশ্রভ তনযষ্ট্রনয রষ্ট্রেয স্থানী ংদ-দস্যষ্ট্রক ঈষ্ট্রদিা ও ক্ষজরা প্রাকষ্ট্রক বাতত 

কষ্ট্রয ‘ক্ষজরা তশুশ্রভ তযফীেণ কতভটি’ ও ‘ঈষ্ট্রজরা তযফীেণ কতভটি’ গঠন কযা ষ্ট্রষ্ট্রে।    

 

 

 



  

প্রথভ ম মাষ্ট্র (২০০১-২০০৪ ার) ১০,০০০ জন, ২ ম মাষ্ট্র (২০০৫-২০০৯ ার) ৩০,০০০ জন, ৩ ম মাষ্ট্র (২০১০-২০১৭ 

ার) ৫০,০০০ জন তশুষ্ট্রক ঝুঁতকপূণ ম কাজ ক্ষথষ্ট্রক প্রতযাায কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণারষ্ট্রয অওতা  

‘ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্র ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজ তনষ্ট্রাতজত তশুশ্রভ তনযন (৪থ ম ম মা ’-ীল মক প্রকে গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। এ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ 

১ রাখ তশুষ্ট্রক ২০২০ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য দেতা ঈন্নন প্রতেণ প্রদাষ্ট্রনয ভাধ্যষ্ট্রভ কভ মেভ কষ্ট্রয গষ্ট্রড় ক্ষতারায ঈষ্ট্রযাগ গ্রণ কযা 

ষ্ট্রষ্ট্রে। শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণার কতৃমক গৃীত তফতবন্ন দষ্ট্রেষ্ট্রয পষ্ট্রর তনধ মাতযত ভষ্ট্রয ভষ্ট্রধ্য ফাংরাষ্ট্রদ তশুশ্রভ 

ভৄক্ত ষ্ট্রফ ফষ্ট্রর প্রততভান ।   

 

7.06  kÖwgK‡`i wbivcËvq ‡mBdwU KwgwU : ms‡kvwaZ kÖg AvB‡bi 90 (K) avivi weavb ‡gvZv‡eK cÂvk ev 

Z`yaŸ© msL¨K kÖwgK wb‡qvwRZ Av‡Qb Ggb cÖ‡Z¨K KjKviLvbvq ‡mBdwU KwgwU MV‡bi weavb ivLv n‡q‡Q| MwVZ 

KwgwU KviLvbv ev wkí c«wZôv‡b wb‡qvwRZ kÖwgKmn mK‡ji ‡ckvMZ ¯̂v¯’¨ I ‡mBdwU wel‡q AvBb I cÖPwjZ wewa 

weavb ev Í̄evqb cÖwµqvq mswkøó gvwjK ev KZ©…c¶‡K mn‡hvwMZv Ki‡Q| d‡j kÖwgK‡`i ¯v̂¯’̈ ‡mev myiwÿZ n‡”Q| 

 
 

 

‡mdwU KwgwU †g¤^vm© †Uªwbs ‡cÖvMÖvg 

 

7.07   AwMœ I feb wbivcËv welqK Kvh©µg : ZvRwib d¨vkb Ges ivbv cøvRvi gg©vwšÍK ỳN©Ubvi ci •Zwi 

†cvkvK wk‡íi feb, AwMœ I •e`y¨wZK wbivcËv wbwðZKi‡Yi D‡Ï‡k¨ miKvi, gvwjK, kÖwgKcÿmn AvšÍRv©wZK I 

†`kxq wewfbœ msMVb KvR ïiæ K‡i| M„nxZ nq RvZxq wÎcÿxq Kg©cwiKíbv (National Tripartite Plan of 

Action)| RvZxq D‡`¨v‡Mi cvkvcvwk BD‡ivcxq †µZv †RvU ms ’̄v (Accord on Fire and Building 

Safety) Ges DËi Av‡gwiKvb †µZv †RvU ms ’̄v (Alliance for Bangladesh Safety) ‡cvkvK wkí KviLvbv 

fe‡bi KvVv‡gvMZ, AwMœ I •e`y¨wZK wbivcËv g~j¨vq‡bi KvR K‡i‡Q|  RvZxq wÎcÿxq Kg©cwiKíbv (National 

Tripartite Plan of Action) Gi AvIZvq cwiPvwjZ cÖv_wgK g~j¨vqb (assessment) Kvh©µ‡gi ¯”̂QZv 

wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ cÖv_wgK g~j¨vqb Gi cÖwZ‡e`‡bi mvi ms‡ÿc(assessment) I‡qemvBU 

(www.dife.gov.bd)-G wbqwgZ Avc‡jvW Kiv nq| G‡Z mgMÖ c„w_exi mswkøó †µZv †Mvôx evsjv‡`‡ki 

†cvkvK KviLvbvi febmg~‡ni wbivcËv e¨e ’̄v m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡Z cv‡i| 



  

 
 

ACCORD Gi †evW© Ae WvB‡i±‡ii mv‡_ gvbbxq kÖg cÖwZgš¿x Rbve †gvt gywReyj nK, Gg.wc| 

 

7.08  Better Work Programme: ILO এয াতা ততযী ক্ষাাক তষ্ট্রে Better Work 

Programme ফাস্তফাতত ষ্ট্রে। এ Programme-এয অওতা এ ম মি ১৩৪টি করকাযখানা তনফন্ধন কযা ষ্ট্রষ্ট্রে এফং 

ক্ষখাষ্ট্রন ২,৮০,২৫৪ জন শ্রতভক কভ মযত অষ্ট্রে মায ভষ্ট্রধ্য ৫৬% নাযী শ্রতভক। এোড়া ৩৪ টি অিজমাততক ফাায াে মনায-এয 

ভষ্ট্রধ্য ১৫টি তেবাষ্ট্রফ  BWP (Better Work Programme) এয কাম মেভষ্ট্রক াতা কযষ্ট্রে। 

 

৭.০৯ যপ্তানীভৄখী ক্ষাাক তষ্ট্রে (RMG) তেেী যাভ ম তযলদ গঠন: 

জাতী থ মনীততষ্ট্রত গাষ্ট্রভ মন্ট তে ক্ষক্টষ্ট্রযয গুরুষ্ট্রত্বয তফল তফষ্ট্রফচনা কষ্ট্রয ভাতরক ও শ্রতভকষ্ট্রদয ভষ্ট্রধ্য সুম্পকম স্থান ও 

ম্পকম ঈন্নন এফং ঈৎাদনীরতা বৃতিয রষ্ট্রেয তফতবন্ন দষ্ট্রে ও ব্যফস্থা গ্রণ কযষ্ট্রত যকাযষ্ট্রক যাভ ম প্রদাষ্ট্রনয জন্য 

জাতী ম মাষ্ট্র তেেী যাভ ম তযলষ্ট্রদয অওতা অযএভতজ ক্ষক্টষ্ট্রযয জন্য একটি স্বতত্রণা তেেী যাভ ম তযলদ 

গঠন কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। এ মি ঈক্ত তযলষ্ট্রদয ৩ টি বা নুতিত ষ্ট্রষ্ট্রে এফং ক্ষফতকছু গুরুত্বপূণ ম তিাি গৃীত ষ্ট্রষ্ট্রে।  গৃীত 

তিািভষ্ট্রয ফাস্তফান  প্রতোধীন যষ্ট্রষ্ট্রে। 

 

৭.১০ তততয ক্ষাাক তষ্ট্রে কভ মযত শ্রতভকষ্ট্রদয াতফ মক কল্যাণ ও তনযাদ কভ ম তযষ্ট্রফ তনতিতকযণ এফং নাযী 

শ্রতভকষ্ট্রদয েভতাষ্ট্রন গৃীত দষ্ট্রেভ:  

(ক) ILO )nIetnIretnIr  urbnLn anorItnretnI( -               ,                

                                 ৬-  -                        অ                           

                                                                                                  

                                                       ৫- ৭-            National 

Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the 



  

Ready-Made Garment Sector in Bangladesh                                  

          ,                                                                                 

             ILO এয অতথ মক াতা  ৪.৫                      Improving Working 

Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh ীল মক একটি 

প্রকে গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য ঈক্ত প্রকষ্ট্রেয তধষ্ট্রন BUET, ACCORD এফং ALLIANCE-এয 

ভাধ্যষ্ট্রভ ফ মষ্ট্রভাে ৩,৭৪৬টি গাষ্ট্রভ মন্ট কাযখানা ষ্ট্রযজতভষ্ট্রন তযদ মন কযা ষ্ট্রষ্ট্রে।  

( ) Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in 

Bangladesh-ীল মক প্রকে: ILO-এয াতা শ্রতভক, ভাতরক ও শ্রভ ভত্রণাণারষ্ট্রয ক্ষমৌথ স্বােষ্ট্রয ততযী ক্ষাাক 

তষ্ট্রে তি-তনযাত্তা তনতিত কযায রষ্ট্রেয কভ মতযকেনা নুমাী National Tripartite Plan of 

Action on Fire Safety and Structural Integrety in the Ready-Made 

Garment Sector in Bangladesh গৃীত ষ্ট্রষ্ট্রে। ঈষ্ট্রযাক্ত কভ মতযকেনা ফাস্তফাষ্ট্রনয জন্য ILO 

২৪.৫ তভতরন ভাতকমন ডরাষ্ট্রযয Improving Working Conditions in the Ready-Made 

Garment Sector in Bangladesh ীল মক একটি প্রকে ফাস্তফাতত ষ্ট্রষ্ট্রে। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য ঈক্ত প্রকষ্ট্রেয 

ধীষ্ট্রন যকায, BUET, ACCORD ও ALLIANCE এয ভাধ্যষ্ট্রভ ফ মষ্ট্রভাে ৩৭৮০ টি গাষ্ট্রভ মন্ট কাযখানা 

ষ্ট্রযজতভষ্ট্রন তযদ মন কষ্ট্রয প্রষ্ট্রাজনী ংস্কায কাম মেভ ম্পন্ন কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। তযাি ঝতকপূণ ম ১৬৩ টি কাযখানা ফন্ধ কষ্ট্রয 

ক্ষদওা ষ্ট্রষ্ট্রে। ২০১৭ ার ক্ষথষ্ট্রক ২০২৩ ার ম মি ক্ষভাষ্ট্রদ ২৪.৫ তভতরন ডরায ব্যষ্ট্র ফাস্তফাতত এ প্রকেটিয ২  

ম মাষ্ট্র প্রষ্ট্রাজনী  কাযখানা ংস্কায কামেমভ ব্যাত অষ্ট্রে । 

(গ) Changing Gender Norms of Garments Employees ীল মক প্রকে: এ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ গাষ্ট্রভ মন্ট 

তষ্ট্রে কভ মযত শ্রতভক/কভ মচাযীয ক্ষজন্ডায ষ্ট্রচতনতা বৃতি, তভডষ্ট্ররষ্ট্রবর ম্যাষ্ট্রনজষ্ট্রভন্ট-এয জন্য প্রতেণ, তফতজএভআএ ও 

ংতিি কাযখানায স্বাস্থয ক্ষফা প্রদানকাযী ডাক্তায, না ম ও পাভ মাতস্ট প্রভৄষ্ট্রখয জন্য প্রতেণ, প্রতেণ ভতডঈর ততযী 

আতযাতদ কাজ চরভান যষ্ট্রষ্ট্রে। এ ম মি ৪০টি কাযখানা ৭০০টি ব্যাষ্ট্রচ ২১,৯৫০ জনষ্ট্রক প্রতেণ ক্ষদা ষ্ট্রষ্ট্রে। ৫ ক্ষকাটি ২০ 

রে োকা ব্যষ্ট্র ০১/০৭/১৪-৩১/১২/১৭ ক্ষভাষ্ট্রদ প্রকেটি ফাস্তফাতত ষ্ট্রষ্ট্রে। 

 

৭.   Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI)-ীল মক প্রকে গ্রণ: 

ঈত্তযফষ্ট্রেয দাতযদ্রীতড়ত এরাকায ভতরা জনষ্ট্রগািীষ্ট্রক প্রতেণ প্রদাষ্ট্রনয ভাধ্যষ্ট্রভ ততযী ক্ষাাক তষ্ট্রে কভ মংস্থাষ্ট্রনয 

রষ্ট্রেয তফশ্বব্যাংষ্ট্রকয থ মাষ্ট্রন প্রা ৩২৬ ক্ষকাটি (ততনত োতি ক্ষকাটি) োকা  ব্যষ্ট্র Northern Areas 

Reduction of Poverty Initiatives (NARI)-ীল মক প্রকে গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। এ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ 

ক্ষদষ্ট্রয ৩টি এরাকা (ঢাকা, চট্টগ্রাভ, ইশ্বযতদ) ডযষ্ট্রভেতয ও ক্ষেতনং ক্ষন্টায গষ্ট্রড় ক্ষতাষ্ট্রর ক্ষদষ্ট্রয ঈত্তযফষ্ট্রেয দাতযদ্রীতড়ত 

০৫টি ক্ষজরায (রারভতনযাে, যংপুয, কুতড়গ্রাভ, নীরপাভাযী ও গাআফান্ধা) ১০,৮০০ (দ াজায অেত) জন ভেফ ভতরাষ্ট্রক 

গাষ্ট্রভ মন্ট ক্ষেষ্ট্রড প্রতেণ প্রদাষ্ট্রনয ভাধ্যষ্ট্রভ কভ মংস্থান ঈষ্ট্রমাগী কষ্ট্রয গষ্ট্রড় ক্ষতারা ষ্ট্রে। ২০১২ ক্ষথষ্ট্রক ২০১৮ ার  

ক্ষভাদকাষ্ট্রর প্রকেটি ফাস্তফাতত ষ্ট্রে। এ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ অগস্ট ২০১৭ ম মি ১৫৩১ জনষ্ট্রক প্রতেণ প্রদান কযা ষ্ট্রষ্ট্রে 

এফং ৩৪২ জন চাকুযীষ্ট্রত প্রষ্ট্রফ কষ্ট্রযষ্ট্রেন। 

৭.   াফতরক প্রাআষ্ট্রবে াে মনাযী (ততত)-এয অওতা গাজীপুষ্ট্রযয েংগী ও নাযাণগষ্ট্রঞ্জয চালাড়া 

Occupational Diseases Hospital তনভ মাণ ীল মক প্রকে: শ্রতভকষ্ট্রদয ক্ষাগত ক্ষযাষ্ট্রগয তচতকৎায জন্য 

থ মননততক তফলক ভতত্রণাবা কতভটিয নুষ্ট্রভাদনেষ্ট্রভ ততত-এয অওতা নাযাণগঞ্জ ও েংগীষ্ট্রত ২টি তফষ্ট্রলাতত 

াাতার জানুাতয ২০১৮ ষ্ট্রত তডষ্ট্রম্বয ২০২১ ম মি ক্ষভাষ্ট্রদ ফাস্তফাষ্ট্রনয ঈষ্ট্রযাগ ক্ষনা ষ্ট্রষ্ট্রে। 

প্রকষ্ট্রেয রেযভাো: 

 শ্রতভকষ্ট্রদয জন্য স্বে ব্যষ্ট্র অদৄতনক সুষ্ট্রমাগ সুতফধা ম্বতরত ক্ষাগত ক্ষযাষ্ট্রগয তচতকৎায ব্যফস্া কযা । 



  

 নাযাণগষ্ট্রঞ্জয চালাড়া ও েংগীষ্ট্রত ক্ষাগত ক্ষযাষ্ট্রগয তচতকৎায জন্য মথােষ্ট্রভ ৩০০ ও ২৭৫ য্যা তফতিয 

াাতার তনভ মাণ কযা ষ্ট্রফ । এয ভষ্ট্রধ্য শ্রতভকষ্ট্রদয ক্ষাগত ক্ষযাষ্ট্রগয তচতকৎায জন্য মথােষ্ট্রভ ১০০ ও ৭৫ য্যা 

শ্রতভকষ্ট্রদয জন্য ংযেণ কযা ষ্ট্রফ ।  

  Occupational Diseases Hospital with Labour Welfare Center ীল মক 

প্রকষ্ট্রেয প্রততটি আঈতনষ্ট্রে ন্যযনতভ ১০ য্যাতফতি একটি ফাণ ম আঈতনে-এয ব্যফস্থা যাখা ষ্ট্রষ্ট্রে ।   

 প্রকষ্ট্রেয ICU এফং CCU-এয ব্যফস্থা যষ্ট্রষ্ট্রে । 

 Out Patient Consultation Fee ষ্ট্রফ মাচ্চ ১০০ োকা তনধ মাযণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে । 

 In Patient Bed Rent প্রতততদষ্ট্রনয জন্য ফ মাকুষ্ট্রল্য ৭৯৯ োকা তনধ মাযণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে । এয ভষ্ট্রধ্য Bed 

Rent, Consultation  এফং Diagnostics Fee ির্ভ মক্ত  যষ্ট্রষ্ট্রে ।  

 Operation Charge ভল্য তাতরকা ঈষ্ট্রেতখত দষ্ট্রযয ঈয ৬০% হ্রাকৃত দষ্ট্রয তনধ মাযণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে । 

 Consumable Item -এয তফর প্রকৃত খযচ নুমাী তনধ মাতযত ষ্ট্রফ ।  

 

৭.১৩   “Implementation of the National Employment Injury Insurance 

Scheme of Bangladesh”-ীল মক প্রকে: জাভ মান যকাষ্ট্রযয াতা ততযী ক্ষাাক তষ্ট্রে তনষ্ট্রাতজত 

শ্রতভকষ্ট্রদয তনযাদ-কভ ম-তযষ্ট্রফ তনতিতকযণ, কভ মযত ফস্থা আনজুতয হ্রা কযায জন্য “Implementation of 

the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh” ীল মক 

প্রকেটি ফাস্তফান কযা ষ্ট্রে । প্রকেটি ILO-এয ষ্ট্রমাতগতা জুরাআ ২০১৬ ষ্ট্রত জুন ২০১৮ ক্ষভাষ্ট্রদ ফাস্তফান কযা 

ষ্ট্রে। 

৭.১৪  Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in 

Bangladesh RMG Industry  ীল মক প্রকে: ততযী ক্ষালাক তষ্ট্রে কভ মযত  ভাতরক  শ্রতভক ও যকায 

ষ্ট্রেয  ভষ্ট্রধ্য social dialogue-এয ভাধ্যষ্ট্রভ থ মাৎ াযস্পতযক অষ্ট্ররাচনায ভাধ্যষ্ট্রভ তে ম্পকম ঈন্নন, তে-

তফষ্ট্রযাধ প্রততষ্ট্রযাধ এফং াতর ও ভধ্যস্থতা কাম মেভষ্ট্রক অযও গ্রণষ্ট্রমাগ্য, তনব মযষ্ট্রমাগ্য ও  স্বে কযায জন্য এ প্রকেটি গ্রণ 

কযা ষ্ট্রে। প্রকেটি সুআষ্ট্রডন ও ক্ষডনভাকম যকাষ্ট্রযয অতথ মক াতা ৬৬ ক্ষকাটি োকা ব্যষ্ট্র অআএরও -এয কাতযগযী 

াতা এতপ্রর ২০১৬ ক্ষথষ্ট্রক ভাচ ম ২০২১ ম মি ফাস্তফান কযা ষ্ট্রে। 

৭. ৫  শ্রভ বফন তনভ মাণ প্রকে: এ ভত্রণানারষ্ট্রয অওতাধীন শ্রভ তযদপ্তয তধদপ্তষ্ট্রয ঈন্নীত ওা এয জনফর কাঠাষ্ট্রভা 

এফং ক্ষফায তযয বৃতি ক্ষষ্ট্রষ্ট্রে।  তনযাদ কভ ম তযষ্ট্রফ তনতিতকযন, শ্রতভক-কভ মচাযী এফং তে প্রততিান ভাতরকষ্ট্রদয 

কাম মকয ও দ্রুত ক্ষফা প্রদান কযায রষ্ট্রেয আততভষ্ট্রধ্য ঢাকায তফজ নগয এরাকা ২০ তাং জতভয ঈয একটি ২৫ তরা 

“শ্রভ বফন” তনভ মাণ কাম মেভ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। প্রকেটিয প্রাক্কতরত ব্য প্রা ৬৩ ক্ষকাটি োকা। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য বফনটিয ১০ 

তরা তনভ মাণ কাজ ভাপ্ত ষ্ট্রষ্ট্রে। প্রকেটি ২০১৪-২০১৮ ক্ষভাষ্ট্রদ ফাস্তফাতত ষ্ট্রে। এোড়াও শ্রভ তধদপ্তষ্ট্রযয অওতাধীন 

০৬ টি তপ বফন পুনঃতনভ মাণ ও অদৄতনকাষ্ট্রনয জন্য এতপ্রর ২০১৭ ষ্ট্রত ভাচ ম ২০১৯ ম মি ৫৮ ক্ষকাটি ৩৯ রে োকা ব্যষ্ট্র 

প্রকেটি ফাস্তফান কযা ষ্ট্রে।  

৭.১৬  করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তয অদৄতনকান ও তক্তারীকযণ এফং ০৯টি ক্ষজরা কাম মার স্থান 

প্রকে: এআ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ ঈন্নীতকৃত করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তষ্ট্রযয ০৯টি ক্ষজরা কাম মার স্থাষ্ট্রনয 

কাম মেভ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য গাজীপুয ক্ষজরা কাম মার বফন তনভ মাণ ম্পন্ন ষ্ট্রষ্ট্রে। নাযানগঞ্জ, কুতভো, 

পতযদপুয, কুতিা, ফতযার, ক্ষভৌরবীফাজায, ভভনতং ও যংপুয ক্ষজরা কাম মার বফন তনভ মাণ কাজ চরভান যষ্ট্রষ্ট্রে। 

প্রকেটিয ব্য প্রা ৭২ ক্ষকাটি ৫০ রে োকা এফং ফাস্তফানকার ০১/০৭/২০১৩ ষ্ট্রত ৩১/১২/২০১৭ ম মি।  

৭. ৭ ক্ষদষ্ট্রয াফ মতয ঞ্চষ্ট্রর শ্রতভকষ্ট্রদয শ্রভ তধকায ম্পষ্ট্রকম শ্রভ তধকায সৃতি, শ্রভ কল্যাণ তনতিতকযণ এফং তাষ্ট্রদয 

দেতা ঈন্নন কাম মেভ ম্প্রাযণ  এফং ক্ষজাযদায কযষ্ট্রনয ঘাগড়া একটি ফহুভৄখী সুফতধা শ্রভ কল্যাণ কভপ্লষ্ট্রে 



  

তনভ মাণ”প্রকে: যাোভাটি ক্ষজরায ঘাগযা ৬৫.৯৩ ক্ষকাটি োকা ব্য জুরাআ, ২০১৭ ষ্ট্রত জুন, ২০২০ ার মি ক্ষভাষ্ট্রদ 

প্রকেটি ফাস্তফাতত ষ্ট্রে । 

প্রকেটিয ঈষ্ট্রেশ্য ভ তনন্রূ: 

 ক্ষদষ্ট্রয ০৩ টি াফ মতয ক্ষজরা ফফাযত শ্রতভক এফং তাষ্ট্রদয তযফাষ্ট্রযয দস্যষ্ট্রদয াভতজক কল্যাণ, ক্ষাগত 

দেতা ঈন্নন ও কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে শ্রতভষ্ট্রকয তধকায প্রততিায সুতনতিতা তফতফধ ক্ষফাভরক কাম মেভ ম্প্রাযণ; 

 াফ মতয ক্ষজরা ফফাযত প্রাততিাতনক ও প্রাততিাতনক কর শ্রতভক এফং তাষ্ট্রদয তযফাষ্ট্রযয দস্যষ্ট্রদয তফনা 

ভষ্ট্রল্য তচতকৎা ক্ষফা প্রদাষ্ট্রন ল্যাফষ্ট্রযেতয সুতফধা ১০ য্যা তফতি শ্রভ কল্যাণ ক্ষকন্দ্র তনভ মাণ; 

 ঈজাতী ক্ষালাক/ণ্য ঈৎাদষ্ট্রনয ঈৎকল মতা বৃতিষ্ট্রত এফং ক্ষাগত দেতা ঈন্নষ্ট্রনয রষ্ট্রেয নাযীষ্ট্রদয অফাতক 

প্রতেষ্ট্রণয ব্যফস্া; 

 ঈজাতী শ্রতভক তযফাষ্ট্রযয দস্যষ্ট্রদয জন্য কভ মসুখী তফতবন্ন ক্ষেষ্ট্রড প্রতেষ্ট্রণয ভাধ্যষ্ট্রভ ঈাজমনেভ ভানফ ম্পষ্ট্রদ 

রুািষ্ট্রযয কাম মেভ গ্রণ; 

 ংখ্যারঘু নৃ-তাতিক জনষ্ট্রগাতিয ঈন্নষ্ট্রন তযকেনা কতভষ্ট্রনয একষ্ট্রনক কতভটি কতৃমক প্রদত্ত তনষ্ট্রদ মনায 

ফাস্তফান। 

৭. ৮  “Gender Equality and Women’s Empowerment at Work Place”-ীল মক 

প্রকে: কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে ক্ষজন্ডায ভতা ও নাযীয েভতাষ্ট্রনয ঈন্নন এফং ক্ষজন্ডায তবতত্তক তংতা ও ক্ষমৌন তনীড়ন ন্যান্য 

যাতন হ্রাকযষ্ট্রণয জন্য জুরাআ  ,২০১৭ ষ্ট্রত তডষ্ট্রম্বয , ২০২০ ম মি ক্ষভাষ্ট্রদ ৫২৮.৪৪ োকা ব্যষ্ট্র প্রকেটি ফাস্তফান কযা 

ষ্ট্রে। প্রকেটিয ভাধ্যষ্ট্রভ -  

 ক্ষজন্ডায তবতত্তক তংতা প্রততষ্ট্রযাষ্ট্রধ নীতত ও অআনগত কাঠাষ্ট্রভা ঈন্নতয ষ্ট্রফ; 

 শ্রভ তযদ মকষ্ট্রদয এফং তে পুতরষ্ট্রদয কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে ক্ষজন্ডায তবতত্তক তংতা এফং ক্ষমৌন তধকায ও প্রজনন স্বাস্থয 

ম্পষ্ট্রকম যাভ ম প্রদাষ্ট্রন ভষ্ট্রনাতনষ্ট্রফ কযায েভতা বৃতি াষ্ট্রফ; 

 শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণারষ্ট্রয ধীন প্রতেণ প্রততিান (অআঅযঅআ, শ্রভকল্যাণ ক্ষকন্দ্র) কতৃমক তযচাতরত আন-

াতব ম ও তপ্র-াতব ম  প্রতেষ্ট্রণ ক্ষজন্ডায তবতত্তক তংতা এফং েততকয অচযণ তফলটি ির্ভ মক্ত ষ্ট্রফ; 

 ক্ষজন্ডায তবতত্তক তংতা ক্ষভাকাতফরা কযায ব্যাাষ্ট্রয সুতর ভাজ ংস্থা (Civil Society 

Organization) এফং ক্ষফ-যকাতয খাষ্ট্রতয ংীদাযীত্ব তক্তারী ষ্ট্রফ; 

 ঈন্নন ও ভানতফক ঈব ম মাষ্ট্র ক্ষজন্ডায তবতত্তক তংতা এফং েততকয অচযণ প্রততষ্ট্রযাধ ও প্রততত কযায 

তথ্য ও ক্ষফায প্রাপ্যতা বৃতি াষ্ট্রফ ৷ 

 

৭. ৯ নাযাণগঞ্জ ফন্দষ্ট্রয এফং চট্টগ্রাভ কালুযঘাষ্ট্রে শ্রভজীফী ক্ষাষ্ট্রস্টর এফং ৫০ য্যায াাতার সুতফধা শ্রভ কল্যাণ 

ক্ষকন্দ্র তনভ মাণ প্রকে: প্রকেটিয অওতা কভ মজীফী ভতরা শ্রতভকষ্ট্রদয জন্য স্বে ব্যষ্ট্র তনযাদ ও স্বাস্থযম্মত অফাষ্ট্রনয 

ব্যফস্থা তনভ মাণ কযা, সুিু ও াভাতজক ভানম্মত অফাতক তযষ্ট্রফ সুতনতিত কযা এফং াভাতজক েভতাষ্ট্রনয ভাধ্যষ্ট্রভ 

ফফাযত ভতরা শ্রতভকষ্ট্রদয ঈৎাদনীরতা বৃতিষ্ট্রত াতা কযায জন্য গাষ্ট্রভ মন্ট ক্ষক্টষ্ট্রয কভ মযত নাযী শ্রতভকষ্ট্রদয 

অফান ভস্যা তনযষ্ট্রনয জন্য শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণার কতৃমক চট্টগ্রাষ্ট্রভয কালুযঘাষ্ট্রে ৯৬০ ষ্যা ও নাযাণগষ্ট্রঞ্জ 

ফন্দষ্ট্রয ৭০০ ষ্যা ফ মষ্ট্রভাে ১৬৬০ ষ্যা তফতি ২টি ডযতভেতয তনভ মাষ্ট্রণয জন্য জানুাতয ২০১৭ ষ্ট্রত জুন ২০২০ ম মি 

ক্ষভাষ্ট্রদ একটি প্রকে নুষ্ট্রভাদষ্ট্রনয কাম মেভ প্রতোধীন যষ্ট্রষ্ট্রে। 



  

৭.২০  ‘‘Employment Injury Protection Scheme for the workers in the 

Textile and Leather Industries”-ীল মক প্রকে: কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে তনযাত্তা, কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে দুঘ মেনা ঘেষ্ট্রর 

তচতকৎা, েততপূযণ এফং দুঘ মেনা ফীভা চালু কযায জন্য জাভ মান যকাষ্ট্রযয াতা GIZ-এয থ মাষ্ট্রন 

‘‘Employment Injury Protection and Rehabilitation Project”-ীল মক প্রকেটি ীঘ্রআ 

ফাস্তফাতত ষ্ট্রফ।  

৭.২১) “Setting Standards for Life Skills Training”-ীল মক প্রকে: শ্রভ ও কভ মংস্থান 

ভত্রণাণারষ্ট্রয অওতাধীন National Skill Development Council তচফার কতৃমক “Setting 

Standards for Life Skills Training”-ীল মক প্রকেটি ক্ষভাে ৯৫.৬৫ রে োকা প্রাক্কতরত ব্যষ্ট্র 

ষ্ট্রক্টাফয, ২০১৭ ক্ষথষ্ট্রক জুন, ২০১৯ ক্ষভাষ্ট্রদ ফাস্তফাতত ষ্ট্রে । 
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৭. ৪  RvZxq gRywi I Drcv`bkxjZv Kwgkb-2015 :  miKvi KZ©…K RvZxq ‡eZb ‡¯‥j 2015 ‡NvlYvi ci kÖg 

I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq KZ©…K Dc¯’vwcZ ivó«vqË wkí cÖwZôv‡bi kÖwgK‡`i gRywi KvVv‡gv wba©vi‡Yi Rb¨ ÒRvZxq 

gRywi I Drcv`bkxjZv, 2015Ó MVb K‡i| Kwgkb MZ gvP©, 2017 gv‡m mycvwik P~ovšÍ K‡i gš¿Yvj‡q Rgv cÖ`vb 

K‡i| weMZ 4 RyjvB, 2017 Zvwi‡L Kwgkb KZ…©K cÖ`Ë cÖwZ‡e`b gvbbxq cÖavbgš¿xi wbKU n Í̄všÍi Kiv nq Ges 

11 RyjvB, 2017 ZvwiL gZvg‡Zi Rb¨ A_© wefv‡M †cÖiY Kiv nq| A_© wefvM n‡Z gZvgZ cvIqvi ci Ab¨vb¨ 

AvbyôvwbKZv †k‡l gRywi KvVv‡gv †NvlYv Kiv n‡e| 

 

৭. ৫ bvix I wkïkÖg kvLv: Urban Informal Economy (UIE) programme of the project of 

support to the time bound programme towards the elimination of worst forms of child 

labour in Bangladesh kxl©K cÖK‡íi AvIZvq 2009 mv‡j kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi Aax‡b kÖg DBs Gi 



  

ZË¡veav‡b PvBì ‡jevi BDwbU (wmGjBD) c«wZôv Kiv nq| cieZ©x‡Z kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi ivR¯̂ Lv‡Z 

bvix I wkïkÖg kvLv c«wZôv Kiv nq| ‡`‡k wkïkÖg wbimb msµvšÍ mKj bxwZ I Kvh©µg cwiKwíZ I mgwš̂Zfv‡e 

m¤úv`‡bi ‡¶‡Î G kvLv AbyNU‡Ki `vwqZ¡ cvjb Ki‡Q| GQvov (1) RvZxq wkïkÖg Kj¨vY KvDwÝj 

(NCLWC), (2) wefvMxq wkï kÖg Kj¨vY KvDwÝj (DCLWC), (3) ‡Rjv wkï AwaKvi cwiex¶Y ‡dvivg 

(DCRMF), (4) Dc‡Rjv wkïkÖg cwiex¶Y KwgwU (UCLMC) Gi KvR G kvLvi gva¨‡g cwiex¶Y Kiv 

n‡”Q| 

 
৭. ৬ mgxÿv Kvh©µg :  kÖg wewagvjv Abyhvqx kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi AvIZvq cwiPvwjZ KjKviLvbv I 

cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii wbeÜ‡bi AvIZvq †`‡ki mKj KjKviLvbv I cÖwZôvb‡K wb‡q Avmvi Rb¨ D‡`¨vM 

MÖnY Kiv n‡q‡Q | B‡Zvg‡a¨ cvBjU cÖKí wn‡m‡e XvKv `wÿY wmwU K‡cv©‡ikb GjvKvq Aew¯’Z KviLvbvi 

WvUv‡eR •Zwii Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q‡Q |   

৭. ৭                           : 

 

ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রয তশু-তকষ্ট্রাযষ্ট্রদয ঈষ্ট্রেখষ্ট্রমাগ্য ং এখনও SzuwKc~Y© শ্রষ্ট্রভ তনষ্ট্রাতজত। কৃতল ও প্রাততিাতনক/নানুিাতনক 

খাষ্ট্রত তশুষ্ট্রদয শ্রষ্ট্রভ তনষ্ট্রাষ্ট্রগয ায  ষ্ট্রনক ক্ষফী। অআ্এরও-এয াতা তফতফএ কতৃমক তশুশ্রভ ংোি তথ্য 

ারনাগাদকযষ্ট্রণয কাজ ভাপ্ত ষ্ট্রষ্ট্রে। ফাংরাষ্ট্রদ  তযংখ্যান ব্যযষ্ট্রযায ২০১৩ াষ্ট্ররয তশুশ্রভ ভীো নুমাী ক্ষদষ্ট্র শ্রষ্ট্রভ 

তনষ্ট্রাতজত তশুয ংখ্যা ৩.৪ তভতরন এফং তাষ্ট্রদয ভষ্ট্রধ্য SzuwKc~Y© কাষ্ট্রজ তনষ্ট্রাতজত ১.২ তভতরন।                

                                                                                          

‘                                           ’                                  ৮          

                       

 
 

wek¦ wkï kÖg cÖwZ‡iva w`emÕ2015 Gi RvZxq †mwgbvi| 

 



  

৭. ৮                                      কভ মংস্থাষ্ট্রন দূঘ মেনা ফীভা ব্যফস্থা একটি অআতন কাঠাষ্ট্রভা স্থাষ্ট্রন 

শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণারষ্ট্রয াষ্ট্রথ জাভ মান যকায, ILO এফং ফাংরাষ্ট্রদ যকাষ্ট্রযয ভষ্ট্রধ্য তফগত ০৬/১০/২০১৫ তাতযখ 

একটি Letter of Intent স্বােতযত । এয অষ্ট্ররাষ্ট্রক চাযটি ব্যাষ্ট্রচ যকায ষ্ট্রেয ২৪ জন, ভাতরক ষ্ট্রেয ২৪ 

জন এফং শ্রতভক ষ্ট্রেয ২৪ জন কষ্ট্রয ক্ষভাে ৯৬ জন জাভ মানীষ্ট্রত াভাতজক ংরা, কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে তনযাত্তা, তচতকৎা এফং 

দূঘ মেনা ফীভায ঈয জাভ মান যকাষ্ট্রযয অতথ মক াতা প্রতেণ গ্রণ কষ্ট্রযষ্ট্রে।  

 

Rvgv©b miKvi, AvBGjI I kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi g‡a¨ Pzw³ ¯v̂ÿi 

 

জাভ মান যকাষ্ট্রযয াতা কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে সুস্থ াভাতজক ংরা, কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে তনযাত্তা, তচতকৎা, দুঘ মেনা ফীভা এফং 

পূণ মফাষ্ট্রনয জন্য ‘‘ Employment Injury Protection and Rehabilitation Project” 

ীল মক নাষ্ট্রভ একটি প্রকে GIZ এয ভাধ্যষ্ট্রভ প্রণষ্ট্রনয কাম মেভ চরষ্ট্রে। তাোড়া, জাভ মান যকাষ্ট্রযয াতা করকাযখানা 

ও শ্রতভষ্ট্রকয স্বাষ্ট্রথ ম শ্রভ ংোি প্রচতরত অআন ও তফতধভারায ক্ষেকআ তযফতমন ও অদৄতনকান এফং                  

                                                            রষ্ট্রেয ILO কতৃমক ফাস্তফানাধীন 

“Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh” 

ীল মক প্রকষ্ট্রেয কাম মেভ চরষ্ট্রে । প্রকেটি         ৬           ৮        ৯৫৮.৮                         

     

 

7.২৯ Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in 

Bangladesh RMG Industry ীল মক প্রকে ফাস্তফান :  

 

প্রকেটি সুআষ্ট্রডন ও ক্ষডনভাকম যকাষ্ট্রযয ৬৬ ক্ষকাটি োকা থ মাষ্ট্রন অআ্এরও-এয কাতযগতয াতা এতপ্রর ২০১৬ ক্ষথষ্ট্রক 

ভাচ ম ২০২১ ম মি ফাস্তফাষ্ট্রনয ঈষ্ট্রযাগ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। প্রকেটিয ভর ঈষ্ট্রেশ্য ষ্ট্ররা ততযী ক্ষালাকতষ্ট্রেয  ভাতরক ও 

শ্রতভষ্ট্রকয ভষ্ট্রধ্য ংরা-প্রতোয প্রায এফং ম্পকম ঈন্নষ্ট্রনয ভাধ্যষ্ট্রভ তে-তফষ্ট্রযাধ প্রততষ্ট্রযাধ এফং াতর ও ভধ্যস্থতা 

কাম মেভষ্ট্রক অযও গ্রণষ্ট্রমাগ্য, তনব মযষ্ট্রমাগ্য ও স্বে কযা। প্রকষ্ট্রেয সুতনতদ মি ঈষ্ট্রেশ্যভ ’র (১) াভাতজক ংরা, 

কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে ষ্ট্রমাতগতা এফং তফষ্ট্রযাধ তনষ্পতত্তয ক্ষেকআ ঈন্নন; (২) াতর ও ভধ্যস্ততায ক্ষেকআ ও কাম মকয িতত 

প্রততিা; (৩) তরে-ভতায তফলষ্ট্র জাগ থাকা াভাতজক ংরা এফং তফষ্ট্রযাধ-তনষ্ট্রযাধ ও তনষ্পতত্তয রষ্ট্রেয ভাতরক ও 

শ্রতভক ংগঠষ্ট্রনয েভতা বৃতি। এ প্রকেটি ফাস্তফাষ্ট্রনয ঈষ্ট্রেষ্ট্রশ্য আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য প্রকে দতরর স্বােতযত ষ্ট্রষ্ট্রে। 

7.৩0  wWwRUvj Kvh©µg : eZ©gvb miKv‡ii wWwRUvj evsjv‡`‡ki AvIZvq kÖg cwi`ß‡ii ‡U«W BDwbqb 

‡iwR‡÷«kb Ges KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii jvB‡mÝ cÖ`vb I bevqb msµvšÍ Ab-jvBb Kvh©µg 

Pvjy Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j GKw`‡K ‡hgb ‡U«W BDwbqb ‡iwR‡÷«kb Ges jvB‡mÝ cÖ̀ vb I bevqb msµvšÍ 

Kvh©µ‡g ¯”̂QZv I Revew`wnZv wbwðZ n‡e Ab¨w`‡K Kv‡Ri MwZkxjZv evo‡e Ges mg‡qi AcPq Kg‡e|  
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                                   ‘Labour Inspaction Management 

Application (LIMA)’         অ                       ; 
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                       (PIMS) :               ভত্রণাণারষ্ট্রয        PIMS Software 

                   PIMS Software                                            
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 Inventory, Requisition and Meeting Management                 

                                             ‘Inventory  Requisition and 

 eeting  anagement’                                    

  -           :                                                                
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করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তয 

২৩-২৪ কাওযান ফাজায, ঢাকা 

www.dtft.onv.bd 

 

শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণার এয অওতাধীন করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তয (DIFE) ‘ফাংরাষ্ট্রদ 

শ্রভ অআন, ২০০৬’ ও ‘ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ তফতধভারা, ২০১৫’ ফাস্তফাষ্ট্রনয ভাধ্যষ্ট্রভ ক্ষাবন কভ মতযষ্ট্রফ তনতিতকযষ্ট্রণয রষ্ট্রেয 

কাজ কষ্ট্রয মাষ্ট্রে। শ্রভজীফী ভানুষ্ট্রলয তধকায ফাস্তফাষ্ট্রন তফষ্ট্রল কষ্ট্রয শ্রতভষ্ট্রকয ন্যায্য ভজুতয, তনযাদ কভ মতযষ্ট্রফ, 

াভাতজক ও ক্ষাগত স্বাস্থয ও তনযাত্তা তনতিত কযা এফং তষ্ট্রে াতি, তস্থততীরতা ও ঈৎাদন বৃতিয ভাধ্যষ্ট্রভ জাতী 

থ মননততক ঈন্নন ও গ্রগতত ত্বযাতিত কযায জন্য করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তয কাম মকয ভূতভকা ারন 

কযষ্ট্রে। শ্রতভক, ভাতরক, ক্ষেতা ও ক্ষবাক্তায ভষ্ট্রধ্য াযস্পতযক অস্থা, ম্মান ও ম্প্রীততয ম্পকম ঈন্নষ্ট্রন এ তধদপ্তয 

ব্যাক ফদান ক্ষযষ্ট্রখ চষ্ট্ররষ্ট্রে মা াভতগ্রকবাষ্ট্রফ ক্ষদষ্ট্রয অথ ম-াভাতজক ঈন্নততয ক্ষেষ্ট্রে তযীভ ফদান যাখষ্ট্রে। শ্রতভক, 

ভাতরক, যকায এফং অিজমাততক ংস্থা কর ষ্ট্রেয ভষ্ট্রধ্য ভি াধন কষ্ট্রয ক্ষাবন কভ মতযষ্ট্রফ তনতিষ্ট্রতয ভাধ্যষ্ট্রভ 

ক্ষদষ্ট্রয অথ ম-াভাতজক ভতি জমষ্ট্রন এআ তধদপ্তয প্রততজ্ঞাফি। তধদপ্তষ্ট্রয রূািতযত ওায য এয ২৩ টি 

ঈভাতযদ মষ্ট্রকয কাম মার স্থান কযা ষ্ট্রষ্ট্রে, মায পষ্ট্রর এ তধদপ্তষ্ট্রযয জনফর বৃতি ফকাঠাষ্ট্রভায ঈন্নতত এফং 

ক্ষফায ভান বৃতি ক্ষষ্ট্রষ্ট্রে।  

করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তষ্ট্রযয কাম মাফতর:  

 কাযখানায ক্ষর-অঈে প্লযান এফং ক্ষর-অঈে ম্প্রাযষ্ট্রণয নকা নুষ্ট্রভাদন; 

 কাযখানা ও প্রততিাষ্ট্রনয চাকতয তফতধ নুষ্ট্রভাদন; 

 ‘ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ অআন, ২০০৬’-এয তফতবন্ন ধাযা ও তফতধ ম্পতকমত তজজ্ঞাায জফাফ ও অষ্ট্রফদষ্ট্রনয তযষ্ট্রপ্রতেষ্ট্রত 

ব্যাতত প্রদান; 

 শ্রতভক কতৃমক দাতখরকৃত তবষ্ট্রমাগভ তনষ্পতত্তয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ অআন এফং DIFE-ংতিি অষ্ট্রদ তনষ্ট্রদ ম ফাস্তফাষ্ট্রন তফষ্ট্রল ভূতভকা ারন কযা; 

 শ্রতভক তধকায এফং কভ মতযষ্ট্রফ ংোি তবষ্ট্রমাষ্ট্রগয সুি ুতদি কযা; 

 শ্রতভক এফং ভাতরক ষ্ট্রে ভষ্ট্রধ্য শ্রভ অআন তফলক জ্ঞান ও তথ্য অদান প্রদাষ্ট্রনয ব্যফস্থা এফং ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ 

অআন, স্বাস্থয এফং তনযাত্তায ব্যাাষ্ট্রয শ্রতভক এফং ভাতরকষ্ট্রেয ভষ্ট্রধ্য ষ্ট্রচতনতা সৃতি কযা; 

 করকাযখানায তনফন্ধীকযণ এফং রাআষ্ট্রন্প নফান; 

 তযদ মন ংতিি তথ্য-ঈাত্ত ংগ্র, ংযেণ ও যফযা কযা; 

 তফতবন্ন কাযখানা ংঘটিত দুঘ মেনায কাযণ তনরূণ, েততগ্রস্থষ্ট্রদয েততপূযণ প্রদাষ্ট্রনয সুাতয ও দাীষ্ট্রদয তফরুষ্ট্রি 

অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ; এফং 

 তফতবন্ন কাযখানা ক্ষপটি কতভটি গঠন তফলষ্ট্র ঈদ্বুিকযণ এফং কাযখানা ও প্রততিাষ্ট্রনয কভ মকতমাষ্ট্রদয প্রষ্ট্রাজনী 

তনষ্ট্রদ মনা প্রদান। 

 

 করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তষ্ট্রযয াভতগ্রক গ্রগততয তকছু তযংখ্যানগত তচে তনষ্ট্রে ঈস্থান কযা র: 

কভ মস্থষ্ট্রর তনযাত্তা তনতিতকযণ: তাজতযন পযান এফং যানা প্লাজায ভভ মাতিক দূঘ মেনায য তততয ক্ষাাক তষ্ট্রেয বফন, 

তি ও তফদুযততক তনযাত্তা তনতিতকযষ্ট্রণয রষ্ট্রেয যকায, ভাতরক, শ্রতভকে অিজমাততক ও ক্ষদী তফতবন্ন ংগঠন 

http://www.dife.gov.bd/


  

কাজ শুরু কষ্ট্রয। গৃীত  জাতী তেেী কভ মতযকেনা (National Tripartite Plan of Action)। 

জাতী ঈষ্ট্রযাষ্ট্রগয াাাত আঈষ্ট্রযাী ক্ষেতা ক্ষজাে ংস্থা (Accord on Fire and Building Safety) 

এফং ঈত্তয অষ্ট্রভতযকান ক্ষেতা ক্ষজাে ংস্থা (Alliance for Bangladesh Safety) ক্ষাাক তে কাযখানা 

বফষ্ট্রনয কাঠাষ্ট্রভাগত, তি ও তফদুযততক তনযাত্তা ভল্যাষ্ট্রনয কাজ কযষ্ট্রে।  
 

ংস্কায ভি ক্ষর  Remediation Coordination Cell (RCC):  
 

২০১৩ াষ্ট্ররয ২৪ এতপ্রর যানা প্লাজা দুঘ মেনায য National Initiative এয াাাত 

European Union-এয ির্ভ মক্ত ফাাযষ্ট্রদয ংগঠন Accord এফং ঈত্তয অষ্ট্রভতযকায ফাাযষ্ট্রদয ংগঠন 

Alliance ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রয তেকাযখানায (RMG) তনযাদ ও সুস্থ কভ মতযষ্ট্রফ তনতিত কযায রষ্ট্রেয কাজ কষ্ট্রয 

মাষ্ট্রে। এ ম মি Accordকতৃমক ১৫০৫টি ও Alliance কতৃমক ৮৯০টি কাযখানা Compliance তনতিত কযায 

কাজ ক্ষল ম মাষ্ট্র যষ্ট্রষ্ট্রে।  ফাংরাষ্ট্রদ যকাষ্ট্রযয থ মাৎ শ্রভ ও কভ মংস্থান ভত্রণাণারষ্ট্রয National Initiative 

তষ্ট্রষ্ট্রফ ১৫৪৯টি কাযখানা ংস্কায কাম মেভ চরভান। National Initiative-এয ং তষ্ট্রষ্ট্রফ ১৫৪৯টি 

কাযখানা ংস্কায কাম মেভ ম্পন্ন কযায জন্য করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তয কতৃমক Remediation 

Coordination Cell (RCC) গঠন কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। ঈক্ত RCC ক্ষত ১টি Core Body  ও ৩টি Task 

Force  যষ্ট্রষ্ট্রে। Task Force  -এয প্রধান কাজ ষ্ট্ররা তে কাযখানায Details Engineering 

Assessment ও Corrective Action Plan তফষ্ট্রিলণ কষ্ট্রয কাযখানাগুষ্ট্ররায ংস্কায কাম মেভ ম্পন্ন 

কযা। ঈষ্ট্রযাক্ত কাজটি Technical তফধা পাায াতব ম ও ততবর তডষ্ট্রপন্প, ব্যষ্ট্রে, যাজঈক, চট্টগ্রাভ ঈন্নন কতৃমে 

(চঈক) এফং nua  এষ্ট্রত কাতযগতয ষ্ট্রমাতগতা প্রদান কযষ্ট্রে। জুন ২০১৭ ম মি াতটি ঈদ্বুিকযণ বায ভাধ্যষ্ট্রভ ঢাকা, 

গাজীপুয, নাযাণগঞ্জ এফং চট্টগ্রাভ ক্ষজরায ক্ষভাে ৪১৮ টি কাযখানা ভাতরকগষ্ট্রণয  ষ্ট্রে  প্রষ্ট্রাজনী ংস্কায ও কভপ্লাষ্ট্রন্প 

তনতিতকযায  তিাি গ্রণ কযা ষ্ট্রে। অয ত ত এয কাম মেভষ্ট্রক অযও গততীর কযায জন্য ক্ষভাে ৬০ জন প্রষ্ট্রকৌরী 

তনষ্ট্রাষ্ট্রগয কাম মেভ চরভান।   

 

নাযী ফান্ধফ কভ মষ্ট্রেে তনতিতকযণ: কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে নাযীয ংগ্রণ, নাযীয েভতান এফং জাতী থ মনীততষ্ট্রত নাযীয 

ফদাষ্ট্রনয তফল তফষ্ট্রফচনা ক্ষযষ্ট্রখ করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তয তফষ্ট্রল ভূতভকা ারন কষ্ট্রয থাষ্ট্রক। 

নাযীফান্ধফ এফং স্বাস্থযম্মত কভ মষ্ট্রেে তনতিতকযষ্ট্রণয রষ্ট্রেয গ্রনী ভূতভকা ারন কযষ্ট্রে এআ তধদপ্তয। ভাতৃত্বকল্যাণ 

সুতফধা তনতিতকযণ এফং ভাতৃত্ব সুযোয জন্য শ্রভ অআষ্ট্রনয ংতিি ধাযাভ ফাস্তফান নানা কাম মেভ গ্রণ কযা 

ষ্ট্রষ্ট্রে। তশুষ্ট্রদয জন্য কাযখানা ও প্রততিাষ্ট্রন ক্ষড-ক্ষকায স্থান কযা ষ্ট্রে। এআ তধদপ্তষ্ট্রযয তিাফধাষ্ট্রন ২০১৬-২০১৭ 

থ মফেষ্ট্রয কাযখানা ও প্রততিাষ্ট্রন ২১০ টি ক্ষড-ক্ষকায ক্ষন্টায স্থান কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। েভািষ্ট্র অযও ক্ষড-ক্ষকায স্থাষ্ট্রনয 

কাম মেভ ব্যাত যষ্ট্রষ্ট্রে। 

 

 

২০১৫ 

• ডে-ডেয়ার 
স্থাপন২৪২ 

• ডে-ডেয়ার স্থাপনন 
উদ্বুদ্ধেরণ 
সভা৩৯২ 

২০১৬ 

• ডে-ডেয়ার 
স্থাপন৩১৭ 

• ডে-ডেয়ার স্থাপনন 
উদ্বুদ্ধেরণ 
সভা৪৪৯ 

২০১৭ 

• ডে-ডেয়ার 
স্থাপন২২১ 

• ডে-ডেয়ার স্থাপনন 
উদ্বুদ্ধেরণ 
সভা৩৫৬ 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ থ বছর 

ডে-ডেয়ার 

স্থাপন ২১৭ 

ডে-ডেয়ার 

স্থাপনন 

উদ্বুদ্ধেরণ 

সভা ৩৯৬ 

 
 



  

কভপ্লাষ্ট্রন্প কাযখানা: শ্রভ অআন ও তফতধতফধান ক্ষভষ্ট্রন চষ্ট্রর এভন কাযখানায ংখ্যা বৃতি কষ্ট্রয ক্ষাবন কভ মতযষ্ট্রফ তনতিত 

কযা করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তষ্ট্রযয ন্যতভ রেয। ২০১৬-২০১৭ থ মফেষ্ট্রয কভপ্লাষ্ট্রন্প ষ্ট্রষ্ট্রে ক্ষভাে 

২০০০ টি কাযখানা। 

 

 

ক্ষরফায আন্পষ্ট্রকন ম্যাষ্ট্রনজষ্ট্রভন্ট যাতপ্লষ্ট্রকন (LIMA) 

করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তষ্ট্রযয কাম মেভষ্ট্রক ভেষ্ট্রগাষ্ট্রমাগী কযা এফং তযদ মন কাম মেষ্ট্রভ অষ্ট্রযা স্বেতা, 

জফাফতদততা ও গততীরতা অনষ্ট্রনয জন্য তডতজোর তযদ মন প্রফতমন একটি ফড় ঈষ্ট্রযাগ। এজন্য ক্ষরফায আন্পষ্ট্রকন 

ম্যাষ্ট্রনজষ্ট্রভন্ট যাতপ্লষ্ট্রকন (তরভা) নাষ্ট্রভ একটি ক্ষভাফাআর যা তততয কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। তধদপ্তষ্ট্রযয কাজভষ্ট্রক জীকযণ 

এফং তথ্য ঠিকবাষ্ট্রফ ংযেণ ও ব্যফায কযষ্ট্রত এআ যা গুরুত্বপূণ ম ভূতভকা যাখষ্ট্রফ। যাটিষ্ট্রক ব্যফায ঈষ্ট্রমাতগ কযষ্ট্রত 

তধদপ্তষ্ট্রযয কভ মকতমাষ্ট্রদয ম মােষ্ট্রভ প্রতেণ ক্ষদা ষ্ট্রে। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য ক্ষভাে ১৪০ জন কভ মকতমা প্রতেষ্ট্রণ ংগ্রণ 

কষ্ট্রযষ্ট্রেন।                                  ৮-       -  করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তষ্ট্রযয 

              ৫                                           ক্ষরফায আন্পষ্ট্রকন ম্যাষ্ট্রনজষ্ট্রভন্ট যাতপ্লষ্ট্রকন 

(LIMA)                 
 

২০০৯ ক্ষথষ্ট্রক ২০১৬ ম মি করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তয এয রাআষ্ট্রন্প নফান ংোি তযংখ্যান তচে।  

 

 

২০১৬-১৭ 

• ডমাট পররদর্ থন-৩২৯২৪ 

•কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখািা ও প্রনতষ্ঠাি-৬৯৮৫ 

২০১৫-১৬ 

• ডমাট পররদর্ থন-৩২৪৫৬ 

•কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখািা ও প্রনতষ্ঠাি-৩৫৬৫ 

২০১৪-১৫ 

• ডমাট পররদর্ থন-২২৪৫০ 

•কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখািা ও প্রনতষ্ঠাি-২০০০ 



  

এক নজষ্ট্রয করকাযখানা ও প্রততিান তযদ মন তধদপ্তয-এয ২০০৮-২০০৯ থ ম ফেয ক্ষথষ্ট্রক ২০১৭-২০১৮ থ ম ফেয ম মি  

ফাষ্ট্রজষ্ট্রেয তযংখ্যান তচে 

 

 

 

ক্ষেরাআন:  

ক্ষাাক শ্রতভকষ্ট্রদয স্বাস্থয, তনযাত্তা ও কভ মতযষ্ট্রফ ঈন্নষ্ট্রনয রষ্ট্রেয ১৫ ভাচ ম ২০১৫ তাতযষ্ট্রখ একটি ক্ষোর তি ক্ষে রাআন 

(Help line) চালু কযা ষ্ট্রষ্ট্রে, মায নম্বয ০৮০০-৪৪৫৫০০০। এআ নম্বষ্ট্রয তফনাভষ্ট্রল্য শ্রতভকগণ তফতবন্ন তফলষ্ট্র তবষ্ট্রমাগ 

জানাষ্ট্রত াষ্ট্রযন। তাঁষ্ট্রদয তবষ্ট্রমাগ অভষ্ট্রর তনষ্ট্র প্রষ্ট্রাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা । ক্ষে রাআষ্ট্রন প্রাপ্ত তথ্য তনন্রূ 

 

 

 

 

• অরভনযাগ গ্রহণ-১১৬৪ 

• অরভনযাগ রনষ্পরি-১১৬৪ ২০১৫-১৬ 

• অরভনযাগ গ্রহণ-৮৮১ 

• অরভনযাগ রনষ্পরি-২৪৬ ২০১৬-২১৭ 

২০১৭-২০১৮     অরভনযাগ গ্রহণ- ৬২১ 

      অরভনযাগ রনষ্পরি- ৬০৫ 



  

শ্রভ তধদপ্তয 

৪নং যাজঈক এতবতনঈ, ঢাকা 

www.dol.gov.bd 

 

 

শ্রভ    প্তয, শ্রভ ও    ংস্থান ভত্রণাণার    অওতাধীন একটি প্র    ন। ফাংরা    শ্রভ অআন-২০০৬,          শ্রভ 

      রা, ২০১৫ এফং শ্রভ ংোি কর অআন ও      নুযণ   ক       শ্রভ       সুি ু শ্রভ      প্রদান এ 

প্র        প্রধান কাজ।        বাষ্ট্রফ          ধ       যণ,     আঈতন          তিাফধান ও      ,         

           শ্রভ কল্যাণভরক    সূতচ     রনা  এফং ফাস্তফান, শ্রভ       অ    য  ংোি প্র    ণ     রনা 

এফং শ্রভ ং    তথ্য ঈাত্ত ংগ্র, ংযেণ ও চা     নুমাী যফযা কযা এ তধদপ্তষ্ট্রযয ন্যতভ প্রধান কাজ। এ 

তধদপ্তষ্ট্রযয প্রধান      ী                একজন একজন ততয       দা    ারন কষ্ট্রয থাকষ্ট্রন। শ্রভ    প্ত    

প্রধান       , ৪ টি     গী শ্রভ দপ্তয, ১১টি অঞ্চ    শ্রভ দপ্তয, ৪ টি             তন ও ২৯টি শ্রভ কল্যাণ 

      ভাধ্যষ্ট্রভ শ্রভ        মাফতী কমভকান্ড যতচারনা কষ্ট্রয        

শ্রভ তধদপ্তয ক্ষথষ্ট্রক প্রষ্ট্রদ ক্ষফাভ: 

 ক্ষেড আঈতনন, ক্ষেড আঈতনন ক্ষপডাষ্ট্রযন এফং কনষ্ট্রপডাষ্ট্রযষ্ট্রনয ক্ষযতজষ্ট্রেন প্রদান; 

 ংগ্রণ কতভটিয তিাফধান কযা; 

 ক্ষমৌথ দযকলাকতল প্রতততনতধ তনধ মাযণ; 

 ক্ষেড আঈতনষ্ট্রনয কাম মকতয কতভটিয তনফ মাচন তিাফধান কযা; 

 তে তফষ্ট্রযাধ তনষ্পতত্তকযণ; 

 শ্রতভক ও তাষ্ট্রদয তযফাযফষ্ট্রগ ময জন্য শ্রভ কল্যাণভরক কভ মসূতচ/কাম মেভ তযচারনা (স্বাস্থয, তযফায-তযকেনা ও 

তফষ্ট্রনাদনভরক) ও ক্ষফা প্রদান কযা; 

 শ্রভ ংতি তথ্য ঈাত্ত ংগ্র, ংযেণ ও যফযা কযা; 

 শ্রভ অআন ও শ্রভ প্রান ংোি প্রতেণ তযচারনা কযা; 

 ক্ষনৌ-মান শ্রতভক-কভ মচাযীষ্ট্রদয ভজুতয তনধ মাযণ কযা; 

 অআ.এর.ও কনষ্ট্রবনন ও তযকষ্ট্রভষ্ট্রন্ডন ম্পতকমত অআ.এর.ও কতৃমক চাতত তথ্য প্রদান কযা; 

 শ্রভ অআন ফাস্তফাষ্ট্রনয াষ্ট্রথ ংতিি শ্রভ তযদ মন, ভজুতয, ঈৎাদনীরতা, ক্ষাগত স্বাস্থয ও তনযাত্তা আতযাতদ 

তফলষ্ট্র অিজমাততক ও জাতী ম মাষ্ট্র নুতিত ক্ষতভনায, তভটিং, ক্ষপাযাভ প্রভৃততষ্ট্রত যকাষ্ট্রযয প্রতততনতধত্ব কযা; 

এফং 

 শ্রভ ম্পতকমত অআন, তফতধভারা, নীততভারা প্রণন, ফাস্তফান ও ংষ্ট্রাধষ্ট্রন যকায ও তফতবন্ন যকাতয ংস্থাষ্ট্রক 

ষ্ট্রমাতগতা কযা। 

http://www.dol.gov.bd/


  

 

 

শ্রভ তধদপ্তয-এয শ্রভ ও শ্রতভষ্ট্রকয কল্যাষ্ট্রণয াপল্য তচে ঈস্থান কযা র: 

ক্ষেড আঈতনন কাম মেভ: 

‘ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ অআন, ২০০৬’ ও ‘ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ তফতধভারা, ২০১৫’ নুমাী ক্ষদষ্ট্রয শ্রভ ক্ষক্টষ্ট্রয সুিু ক্ষেড আঈতনষ্ট্রনয 

কভ মকান্ড তযচারনা ও তনত্রণাষ্ট্রণয ভাধ্যষ্ট্রভ শ্রতভক ভাতরক ঈবষ্ট্রয স্বাথ ম ভৄন্নত ক্ষযষ্ট্রখ সুস্থ ক্ষেড আঈতনন কভ মকান্ড 

তযচারনায জন্য শ্রভ তধদপ্তয  তনযর প্রষ্ট্রচিা চাতরষ্ট্র মাষ্ট্রে। এ ম মি ফ মষ্ট্রভাে ২,০২৭ টি ক্ষেড আঈতনন ক্ষযতজষ্ট্রেন 

কযা ষ্ট্রষ্ট্রে এফং এ ংখ্যা েভািষ্ট্র বৃতি াষ্ট্রে। 

 

 

 
 

াতরী  কাম মেভ: 

‘ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ অআন, ২০০৬’ এয চতুমদ ধ্যাষ্ট্রয ২১০ ধাযা-এয অওতা াতিপূণ ম ন্থা াতরত কাম মেষ্ট্রভয ভাধ্যষ্ট্রভ 

াতর তাষ্ট্রফ তে তফষ্ট্রযাধ তনস্পতত্ত কযা এ দপ্তষ্ট্রযয একটি  ঈষ্ট্রেখষ্ট্রমাগ্য কাজ। এ ম মি ফ মষ্ট্রভাে তে তফষ্ট্রযাধ াওা মা 

 ২৩২ টি    তন্ষ্ট্রধ্য তনস্পতত্তকৃত তফষ্ট্রযাষ্ট্রধয ংখ্যা ৭১৪টি এফং তনস্পন্ন তফষ্ট্রযাষ্ট্রধয ংখ্যা ৫১৮টি । তে তফষ্ট্রযাধ তনষ্পতত্তয 

গ্রগতত ম মাষ্ট্ররাচনা ক্ষদখা মা        ৯         ৮                      প্রাতপ্তয ংখ্যা ক্ষমভন             

                                      ৬     ৭                                           

   ৯                        অ                           অ                          



  

 
 
 

শ্রভ কল্যাণ ংোি কাম মেভ: 

ক্ষদষ্ট্রয প্রাততিাতনক এফং প্রাততিাতনক শ্রতভকষ্ট্রদয কল্যাষ্ট্রণ যকাষ্ট্রযয গৃীত তফতবন্ন কভ মসূচীয পর তযচারনায ভাধ্যষ্ট্রভ 

শ্রতভকষ্ট্রদয ফ মাতধক কল্যাণ তনতিত, কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে কাষ্ট্রজয গততীরতা বৃতি এফং দেতা ঈন্নষ্ট্রনয রষ্ট্রেয ক্ষদষ্ট্রয পুযাতন ৪টি 

তফবাষ্ট্রগ (ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী ও খুরনা)   তত ৪টি তে ম্পকম তোতন ও ২৯টি শ্ররভ কল্যাণ ক্ষকষ্ট্রন্দ্রয ভাধ্যষ্ট্রভ 

শ্রতভক ক্ষনতৃবৃন্দ, ভাতরক প্রতততনতধষ্ট্রদয শ্রভ অআন, শ্রভ প্রান, শ্রভ ভান, শ্রভ থ মনীতত, শ্রভ কল্যাণ আতযাতদ তফলষ্ট্র 

প্রতেণ প্রদান কযা ষ্ট্র থাষ্ট্রক। ক্ষদষ্ট্রয তফতবন্ন তোঞ্চষ্ট্রর ক্ষভাে ৩২ টি শ্রভ কল্যাণ  ক্ষকষ্ট্রন্দ্রয ভাধ্যষ্ট্রভ শ্রতভকষ্ট্রদয তধকায 

কভ মস্থষ্ট্রর ষ্ট্রমাতগতা ও কতমব্য ম্পমষ্ট্রক ষ্ট্রচতনাতাভরক শ্রতভক তো, প্রতে , তফনাভষ্ট্রল্য প্রাথতভক তচতকৎাষ্ট্রফা ও 

ঔলধ যফযা, প্রজনন স্বাস্থয, তো ক্ষফা, তযফায তযকেনা তফলষ্ট্র যাভ ম প্রদান ও তফষ্ট্রনাদনভরক কাম মেভ গ্রণ কযা 

। এ ম মি ক্ষভাে ৮১টি তে ম্পকম ক্ষকা ম-এয ভাধ্যষ্ট্রভ ৩  ,জন প্রতেণাথী ২৭৪, ৭৫৯টি শ্রতভক তো ক্ষকা ম-এয ভাধ্যষ্ট্রভ 

 ৫                       ৫             -         ৬৮৬                                      

                 ৬৫            ৫  ৬৯                             



  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

শ্রভ অীর োআব্যযনার ও শ্রভ অদারত 

৪                                        

www.lat.gov.bd 

 

 

শ্রভ অীর োআব্যযনার ও ৭টি শ্রভ অদারত শ্রতভক ও ভাতরক ষ্ট্রেয তে তফষ্ট্রযাধ ম্পতকমত  ভীভাংতত তফলষ্ট্র যা 

প্রদান তফচায তফবাগী কাম মাফতর ম্পন্ন কষ্ট্রয থাষ্ট্রক। ৭টি শ্রভ অদারষ্ট্রত দাষ্ট্রযকৃত ভাভরাভ প্রাথতভকবাষ্ট্রফ ংতিি 

শ্রভ অদারষ্ট্রতয ভাননী ক্ষচাযম্যানগণ )ক্ষজরা ও দাযা জজ (কতৃমক  তফচায কযা । শ্রভ অদারষ্ট্রতয যাষ্ট্রয তফরুষ্ট্রি 

ংক্ষুব্ধ ে শ্রভ অীর োআব্যযনাষ্ট্রর অীর দাষ্ট্রয কযষ্ট্রত াষ্ট্রয। ংক্ষুি ে শ্রভ অীর োআব্যযনাষ্ট্রর অীর দাষ্ট্রয 

কযষ্ট্রর ঈক্ত োআব্যযনার এয  ভাননী ক্ষচাযম্যান )তফচাযতত (ও দস্য গণ এ তফলষ্ট্র যা প্রদান কষ্ট্রযন। 

শ্রভ অীর োআব্যযনার ও ৭টি  শ্রভ অদারষ্ট্রতয ফস্থানঃ 

ে /নং  অদারষ্ট্রতয নাভ ফস্থান 

১। শ্রভ অীর োআব্যযনার ৪৩ অঞ্জুভান ভতপদুর আরাভ ক্ষযাড, কাকযাআর, ঢাকা। 

২। ১ভ শ্রভ অদারত, ঢাকা। শ্রভ বফন, ৪নং যাজঈক এতবতনঈ, ঢাকা। 

৩। ২ শ্রভ অদারত, ঢাকা শ্রভ বফন, ৪নং যাজঈক এতবতনঈ, ঢাকা। 

৪। ৩ শ্রভ অদারত, ঢাকা। শ্রভ বফন, ৪নং যাজঈক এতবতনঈ, ঢাকা। 

৫। ১ভ শ্রভ অদারত, চট্টগ্রাভ। ৮ কাতারগঞ্জ, চকফাজায, চট্টগ্রাভ। 

৬। ২ শ্রভ অদারত, চট্টগ্রাভ। ৮ কাতারগঞ্জ, চকফাজায, চট্টগ্রাভ। 

৭। তফবাগী শ্রভ অদারত, যাজাী শ্রভ বফন, ক্ষগ্রোয ক্ষযাড, যাজাী। 

৮। তফবাগী শ্রভ অদারত, খুরনা। ১৪,স্যায আকফার ক্ষযাড, খুরনা। 

 

এোড়াও শ্রতভক ও ভাতরক ষ্ট্রেয তে তফষ্ট্রযাধ ম্পতকমত ভীভাংতত তফলষ্ট্র চরভান ভাভরাগুষ্ট্ররা দ্রুত তনষ্পতত্তয জন্য 

                      অযও ততনটি অদারত স্থাষ্ট্রনয কাম মেভ                  ।                          

                                               

 

http://www.lat.gov.bd/


  

তনেতভ ভজুযী ক্ষফাড ম 

২২/১, ক্ষতাখানা ক্ষযাড, ফাতক বফন (৬ি তরা), 

 ক্ষগুনফাতগচা, ঢাকা-১০০০ 

www.mwb.onv.bd 

 

‘ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ অআন, ২০০৬’ নুমাী ক্ষফযকাতয তে ক্ষক্টষ্ট্রয কভ মযত শ্রতভক কভ মচাযীষ্ট্রদয ভজুতয তনধ মাযণ এফং প্রতত ৫ 

ফেয িয ক্ষম ক্ষকান ব্যতক্তভাতরকানাধীন ফা ক্ষফযকাতয তে প্রততিাষ্ট্রন তনষ্ট্রাতজত শ্রতভক -কভ মচাযীষ্ট্রদয তনেতভ ভজুতয ায 

পুনতনধ মাযণ কযায জন্য এ ভত্রণানারষ্ট্রয ধীষ্ট্রন তনেতভ ভজুতয ক্ষফাড ম গঠন কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। ক্ষফযকাতয  তে ক্ষক্টষ্ট্রযয শ্রতভক 

কভ মচাযীষ্ট্রদয ভজুতয তনধ মাযষ্ট্রণয জন্য তনেতভ ভজুতয ক্ষফাষ্ট্রড ময ক্ষচাযম্যান একজন তনযষ্ট্রে স্থাী দস্য, ভাতরকষ্ট্রেয 

একজন স্থাী দস্য, শ্রতভকষ্ট্রেয একজন স্থাী দস্য এফং ংতিি তষ্ট্রেয ভাতরক ও শ্রতভকষ্ট্রেয ২ জন দস্য থ মাৎ 

ক্ষভাে ৬ জন দস্য তনষ্ট্র তনেতভ ভজুতয ক্ষফাড ম গঠিত । গাষ্ট্রভ মন্ট তে ক্ষক্টষ্ট্রয প্রা ৪০ রে নাযী পুরুল কভ মযত অষ্ট্রে। 

তাষ্ট্রদয ভষ্ট্রধ্য ৮০ বাগআ নাযীশ্রতভক। তাষ্ট্রদয জন্য মাতাাত, তচতকৎা, খায ও ক্ষড- ক্ষকায বাতায ব্যফস্থা কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। 

প্রথভফাষ্ট্রযয ভষ্ট্রতা গাষ্ট্রভ মন্ট শ্রতভকষ্ট্রদয জন্য ফাৎতযক ৫ বাগ ক্ষফতন বৃতিয ব্যফস্থা কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। শ্রতভকষ্ট্রদয ন্যায্য ভজুতয 

তনধ মাযণ ওা নাযী ঈন্নষ্ট্রন এটি প্রতযে ভূতভকা ারন কযষ্ট্রফ। তনেতভ ভজুতয ক্ষফাড ম কতৃমক এ ম মি ক্ষভাে ৪৩টি 

ক্ষফযকাতয তে ক্ষক্টষ্ট্রযয ভষ্ট্রধ্য ৪০টি ক্ষক্টষ্ট্রয কভ মযত শ্রতভকষ্ট্রদয ভজুতয                              পুন   ধাতযত 

৪০টি তে ক্ষক্টষ্ট্রযয ভষ্ট্রধ্য পুন   ধাযষ্ট্রণয ভকার ততোি ষ্ট্রষ্ট্রে এভন ২০টি তে ক্ষক্টষ্ট্রযয তনেতভ ভজুতয 

পুন   ধাযষ্ট্রণয কাম মেভ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। ঈক্ত ৩৮টি তে ক্ষক্টষ্ট্রযয ভষ্ট্রধ্য    ৬- ৭ অ  -      ৭             

      ভজুতয      ধাযণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে। ফতি তে ক্ষক্টষ্ট্রযয ভজুতয পুনতন মধাযষ্ট্রণয কাম মেভ চরভান যষ্ট্রষ্ট্রে। ২০০৯ ষ্ট্রন 

যকায েভতা এষ্ট্র ২০১০ ষ্ট্রন ক্ষদষ্ট্রয শ্রভঘন ও ফ মাতধক তফষ্ট্রদতক ভৄদ্রা জমনকাযী RMG ক্ষক্টষ্ট্রযয শ্রতভকষ্ট্রদয 

তনেতভ ভজুতয ১৬৬২ োকা ষ্ট্রত ৮২% বৃতি কষ্ট্রয ৩,০০০/- (ততন াজায) োকা পু    ধাযণ ও ফাস্তফান কষ্ট্রযষ্ট্রে । 

যফতীষ্ট্রত পুনযা ২০১৩ ষ্ট্রন গাষ্ট্রভ মন্ট শ্রতভকষ্ট্রদয তনেতভ ভজুতয ৩,০০০/- (ততন াজায) োকা ষ্ট্রত ৭৭% বৃতি কষ্ট্রয 

৫,৩০০/- (াঁচ াজায) োকা পুনতন মধাযণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রে । এোড়া ফতমভাষ্ট্রন এ ক্ষক্টষ্ট্রয ভজুতয তৃতীফাষ্ট্রযয ভত পুনতন মধাযষ্ট্রণয 

জন্য ভজুতয ক্ষফাড ম গঠন কযা ষ্ট্রষ্ট্রে । এ রষ্ট্রেয গঠিত ভজুতয ক্ষফাড ম কাজ কযষ্ট্রে।                                

                  ৫     -                                     ৮                                
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 evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb 

kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq 

evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

 

 

 

evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb 

 

1.0 iæcKí (Vission) 

evsjv‡`‡k mKj Í̄‡ii cÖvwZôvwbK I AcÖvwZôvwbK kÖwgK I kÖwg‡Ki cwiev‡ii Av_© mvgvwRK Dbœqb| 

 

2.0 Awfjÿ¨ (Mission) 

m‡e©v”P msL¨K cÖwZôvb‡K evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi Znwe‡j jf¨vsk cÖ`vb wbwðZ K‡i mKj ¯Í‡ii cÖvwZôvwbK I 

AcÖvwZôvwbK kÖwgK I kÖwg‡Ki cwievi‡K evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb Gi †mevi AvIZvq Avbv| 

 

3.0  evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb 

†`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b kÖgRxex gvby‡li Ae`v‡bi cÖvwZôvwbK ¯^xK…wZ cÖ`vb Ges mg„× I kw³kvjx A_©bxwZ M‡o Zyj‡Z wkí 

D‡`¨v³v, gvwjK, kÖwgK mK‡ji cÖqvm‡K GKBm~‡Î †Mu‡_‡Q kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq| wkívq‡bi cvkvcvwk evsjv‡`k kÖg AvBb, 

2006 Gi Av‡jv‡K †`‡ki A_©‣bwZK mg„w×, ewnwe©‡k¦ †`‡ki mybvg, gvbweK g~j¨‡eva I mvgvwRK `vqe×Zv wbwðZKi‡Yi mygnvb 

j‡ÿ¨ †`‡ki cÖvwZôvwbK I AcÖvwZôvwbK Dfq Lv‡Z wb‡qvwRZ wecyj msL¨K kÖwgK I Zv‡`i cwiev‡ii Kj¨vY mva‡bi Rb¨ evsjv‡`k 

kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb AvBb, 2006 cÖYqb Kiv nq|  

 

4.0  evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb cÖwZôvi cUf~wg 

evsjv‡`‡ki †M․i‡ev¾j gyw³hy‡×i †PZbvi cÖwZdjb NUv‡bvi Rb¨ eZ©gvb miKvi cÖvwZôvwbK I   AcÖvwZôvwbK Lv‡Z wb‡qvwRZ 

kÖwgK‡`i Kj¨vY mva‡bi D‡Ï‡k¨ evsjv‡`k kªwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb AvBb, 2006 (2006 m‡bi 25 bs AvBb) cÖYqb K‡i| AvBbwU 

01 A‡±vei 2006 mvj †_‡K Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q| G AvBbwU 1968 mv‡j cÖYxZ †Kv¤úvbx gybvdv (kÖwgK‡`i AskMÖnY) AvB‡bi 

ms¯‥iY| B‡Zvc~‡e© AvBbwU cÖ‡qv‡Mi †ÿ‡Î mywbw`©ó c×wZ I eva¨evaKZvi Afv‡e h_vh_fv‡e Kvh©Ki Kiv m¤¢e nqwb| G †cÖwÿ‡Z 

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq m¤úwK©Z ¯’vqx KwgwUi Î‡qv`k •eV‡K G AvBbwU ms‡kva‡bi Rb¨ wm×všÍ M„nxZ nq| AvBbwU ms‡kvab 

c~e©K Ôevsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb (ms‡kvab) AvBb, 2013 MZ 17 †deªæqvwi 2013 ZvwiL evsjv‡`k †M‡R‡Ui AwZwi³ 

msL¨vq cÖKvwkZ nq| 18 A‡±vei 2010 Zvwi‡L AvBbwUi Av‡jv‡K GKwU wewagvjv cÖYqb Kiv nq Ges Gi KwZcq wewa ms‡kvab I 

ms‡hvRb K‡i hy‡Mvc‡hvMx Kivi j‡ÿ¨ 2015 m‡b ms‡kvab Kiv nq| 

 

5.0  AvB‡bi D‡Ïk¨ 

evsjv‡`‡ki cÖvwZôvwbK (•Zix †cvlvK wk‡íi KviLvbv e¨vZxZ Ab¨vb¨ Awdm, KjKviLvbv, BZ¨vw`) I AcÖvwZôvwbK (wbg©vb kÖwgK, 

K…wlKvR, M„n kÖwgK, wi·v/f¨vb PvjK BZ¨vw`) Lv‡Z wb‡qvwRZ kÖwgK I Zvi cwiev‡ii Kj¨vY mvab, Amy¯’/Aÿg ev Amg_© kÖwgK‡`i 

Avw_©K mvnvh¨ cÖ`vb, `yN©Ubvq kÖwg‡Ki g„Zz¨ NU‡j Zvi cwievieM©‡K mvnvh¨ cÖ`vb, kÖwg‡Ki cwiev‡ii †gavex m`m¨‡K wkÿvi Rb¨ 

e„wË wKsev ÷vB‡cÛ cÖ`vb Kiv dvD‡Ûk‡bi g~j D‡Ïk¨| 

 

6.0  dvD‡Ûk‡bi iƒcKí 

evsjv‡`‡k mKj Í̄‡ii cÖvwZôvwbK I AcÖvwZôvwbK kÖwgK I kÖwg‡Ki cwiev‡ii Av_© mvgvwRK Dbœqb| 

 

7.0  dvD‡Ûk‡bi cwiPvjbv †evW© 

dvD‡Ûk‡bi 20 m`m¨ wewkó GKwU cwiPvjbv †evW© i‡q‡Q| kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ gvbbxq gš¿x cwiPvjbv 

†ev‡W©i †Pqvig¨vb| kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi mwPe †ev‡W©i fvBm-†Pqvig¨vb Ges dvD‡Ûk‡bi gnvcwiPvjK D³ cwiPvjbv †ev‡W©i 

m`m¨-mwPe| GQvov, kÖg Awa`ß‡ii kÖg cwiPvjK Ges A_© wefvM, e¯¿ I cvU gš¿Yvjq, wkí gš¿Yvjq, AvBb, wePvi I msm` welqK 



  

gš¿Yvjq, evwYR¨ gš¿Yvj‡qi hyM¥-mwPe ev Z`~×© c`gh©v`vi ch©v‡qi 1 Rb K‡i Kg©KZ©vmn Kgc‡ÿ GKRb K‡i gwnjv cÖwZwbwamn 

gvwjK I kÖwgK c‡ÿi 5 Rb K‡i cÖwZwbwa D³ cwiPvjbv †ev‡W©i m`m¨| 

 

8.0  dvD‡Ûk‡bi D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg 

 

(K) kÖwgK I Zvi cwiev‡ii Kj¨vY mvab;  

(L) Aÿg ev Amg_© k ÖwgK‡`i Avw_©K mvnvh¨ cÖ`vb;  

(M) Amy¯’ kÖwg‡Ki wPwKrmvi e¨e¯’v Kiv ev Avw_©K mvnvh¨ cÖ`vb;  

(N) `yN©Ubvq †Kvb kÖwg‡Ki g„Zz¨ NU‡j Zvi cwievieM©‡K mvnvh¨ cÖ`vb;  

(O) kÖwg‡Ki cwiev‡ii †gavex m`m¨‡K wkÿvi Rb¨ e„wË wKsev ÷vB‡cÛ cÖ`vb;  

(P) kÖwgK‡`i Rxebexgv Ki‡Yi Rb¨ †h․_ exgv e¨e¯’vi cÖeZ©b Kiv Ges GB j‡ÿ¨ Znwej n‡Z mswkøó exgv cÖwZôvb‡K wcÖwgqvg 

cwi‡kva Kiv;  

(Q) Znwej cwiPvjbv I cÖkvmwbK D‡Ï‡k¨ Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq Kvh©µg MÖnY Kiv; Ges  

(T) kÖwg‡Ki gvZ…Z¡ Kj¨v‡Y Avw_©K mvnvh¨ cÖ`vb|  

 

9.0  evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi Znwej n‡Z cÖvwZôvwbK I AcÖvwZôvwbK Lv‡Z kÖwgK/kÖwg‡Ki cwiev‡ii Avw_©K mnvqZv 

cÖ`v‡bi j‡¶¨ wewfbœ Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| Zb¥‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgmg~n wbgœiƒc 

 

(1) evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi wbR¯̂ I‡qemvBU (www.blwf.gov.bd) Pvjy Kiv n‡q‡Q, hvi gva¨‡g †`‡k mvavib kÖwgK 

Rb‡Mvôx dvD‡Ûk‡bi hveZxq Z_¨vejx Lye mn‡RB Rvb‡Z cvi‡e Ges Avw_©K Aby`vb dig  WvDb‡jvW Ki‡Z cvi‡e; 

 

(2) cÖwZôv‡bi evrmwiK Avq-e¨‡qi wnmve wbix¶v/ch©‡e¶‡Yi Rb¨ GKwU AwWU dvg©‡K m¤úªwZ wbe©vPb Kiv n‡q‡Q; 

 

(3) kÖg Awa`ß‡ii AvIZvaxb †`‡ki wewfbœ kÖg Kj¨vY †K‡›`ªi k~b¨ c‡` evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi A_©vq‡b †gvU 12 

(evi) Rb wPwKrmK/†gwW‡Kj Awdmvi wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; Ges 

 

(4) evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi •ewkó¨ I Kvh©vewji mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L GKwU †jv‡Mv I † ø̄vMvb wbe©vPb Kiv n‡q‡Q hv 

evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi j¶¨, D‡Ïk¨, Av`k© Ges we‡klZ¡‡K Zz‡j ai‡Q| 

 

(5) kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi AvIZvq cwiPvwjZ evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb Znwe‡ji Aby`vb wkDiK¨vk †gvevBj 

e¨vswKs‡qi gva¨‡g mivmwi kÖwgK I Zuv‡`i cwiev‡ii wbKU †cu․‡Q †`qvi Kvh©µg Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

 

10.0  dvD‡Ûk‡bi Znwej 

evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi GKwU ÔkÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb ZnwejÕ i‡q‡Q| D³ Znwej †_‡K cÖvwZôvwbK I AcÖvwZôvwbK 

Lv‡Zi kÖwgK, Kg©Pvix I Zv‡`i cwievi‡K Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv nq| D³ Znwe‡ji cÖavb Drm n‡”Q- e¨emv cÖwZôvb/†Kv¤úvbxi 

gybvdvi GKwU Ask| evsjv‡`k kÖg AvBb, 2006 (2013 m‡b ms‡kvwaZ) Gi 234(L) avivi weavb †gvZv‡eK †Kv‡bv †Kv¤úvwbi 

gvwjK cÖ‡Z¨K ermi †kl nevi Ab~¨b bq gv‡mi g‡a¨, c~e©eZ©x erm‡ii bxU gybvdvi cuvP kZvsk (5%) A_© 80:10:10 Abycv‡Z 

h_vµ‡g AskMÖnY Znwej, Kj¨vY Znwej Ges evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb AvBb, 2006 Gi aviv 14 Gi Aaxb ¯’vwcZ kÖwgK 

Kj¨vY dvD‡Ûkb Znwe‡j cÖ`vb Ki‡e| 

 

11.0  dvD‡Ûk‡bi Znwej n‡Z cÖ‡`q Aby`v‡bi cwigvY 

 

wkÿv LvZ 

 miKvwi wek¦we`¨vjq 

 miKvwi BwÄwbqvwis wek¦we`¨vjq 

 miKvwi K…wl wek¦we`¨vjq I 



  

 miKvwi †gwW‡Kj K‡j‡R 

 D”Pwkÿvi Rb¨ ch©vqµ‡g m‡e©v”P 3,00,000 UvKv wkÿve„wË 

 Kg©iZ Ae¯’vq `yN©UbvRwbZ Kvi‡Y †Kvb kÖwgK •`wnK ev gvbwmKfv‡e ¯’vqx Aÿg n‡j A_ev g„Zz¨eiY Ki‡j 2,00,000 UvKv 

 g„Z‡`n cwienb I mrKv‡ii Rb¨ 25,000 UvKv 

 Riæix wPwKrmv e¨q wbe©v‡ni Rb¨ 50,000 UvKv 

 AcÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©iZ gwnjv kÖwg‡Ki gvZ…Z¡ Kj¨vY 25,000 UvKv 

 kÖwg‡Ki ~̀iv‡ivM¨ e¨vwai wPwKrmvi Rb¨ mnvqZv 1,00,000 UvKv 

 

 

12.0  dvD‡Ûk‡bi Znwej n‡Z cÖ‡`q Aby`v‡bi c×wZ 

 

dvD‡Ûk‡bi Znwej n‡Z wk¶ve„wË/†h․_ exgvi wcÖwgqvg cwi‡kva/wPwKrmv mvnvh¨/`vdb ev A‡šÍwówµqv/A¶g ev Amg_© kªwgK‡K 

mvnvh¨ cÖ`vb/ ỳN©Ubvq kªwg‡Ki g„Zz¨i †¶‡Î cwievi‡K mvnvh¨ cÖ`vb Ges gvZ…Z¡ Kj¨vY Gme Lv‡Z we`¨gvb wewa Abyhvqx Avw_©K 

mnvqZv/Aby`vb cÖ`vb Kiv nq| dvD‡Ûk‡bi kÖwgK Kj¨vY Znwej †_‡K Avw_©K mnvqZv/Aby`vb cvIqvi Rb¨ GKwU wba©vwiZ Av‡e`b 

dig h_vh_fv‡e c~iY K‡i  kÖg Awa`ßi  Ges  KjKviLvbv  I  cÖwZôvb  cwi`k©b  Awa`ß‡ii mswkøó Kg©KZ©vi mycvwikmn 

dvD‡Ûk‡bi gnvcwiPvjK eivei †cÖiY Ki‡Z n‡e| cÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©iZ kÖwg‡Ki †¶‡Î mswkøó wb‡qvMKvix Ges mswkøó kÖwgK 

msMV‡bi A_ev, msMVbfz³ bv n‡j, mswkøó Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v A_ev, †c․imfv ev wmwU K‡c©v‡ik‡bi cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©vi 

mycvwik _vK‡Z n‡e| AcÖvwZôvwbK Lv‡Z Kg©iZ kÖwg‡Ki †¶‡Î mswkøó Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v A_ev, †¶ÎgZ, †c․imfv ev wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v A_ev BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb/IqvW© Kwgkbvi/†g¤^vi Ges kÖg Awa`ßi ev KjKviLvbv I 

cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii Kg©KZ©vi mycvwik _vK‡Z n‡e| GQvov kªwg‡Ki cwiev‡ii †gavex m`m¨‡K wk¶vi Rb¨ e„wË wKsev wk¶v 

mnvqZv cÖ`v‡bi †¶‡Î wk¶v cÖwZôvb cÖavb ev wefvMxq cÖav‡bi mycvwik (¯̂v¶i, ZvwiL, mxj I †¶Î we‡k‡l wVKvbv) D‡jøL _vK‡Z 

n‡e| 

 

13.0 Aby`v‡bi A_© cÖvwßi Av‡e`‡bi mgqmxgv 

 

`yN©Ubvi Kvi‡Y †Kvb kÖwgK RLgcÖvß n‡j A_ev Amy¯’ n‡j ev g„Zz¨eiY Ki‡j D³ RLgcÖvwß, Amy¯’Zv ev g„Zz¨ei‡Yi ZvwiL n‡Z 

we`¨gvb wewa †gvZv‡eK 60 w`‡bi g‡a¨ mswkøó kÖwgK wb‡R A_ev †ÿÎgZ Zvi AvBbMZ DËivwaKvix gnvcwiPvjK, evsjv‡`k kÖwgK 

Kj¨vY dvD‡Ûkb Gi wbKU Aby`v‡bi A_© cÖvwßi Rb¨ wba©vwiZ di‡g Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb| D³ mg‡qi g‡a¨ Av‡e`b Kiv bv n‡j 

hyw³msMZ KviY D‡jøLc~e©K cieZ©x 45 w`‡bi g‡a¨ Av‡e`b Kiv hv‡e| D³ Av‡e`‡bi dig www.blwf.gov.bd n‡Z WvDb‡jvW K‡i 

msMÖn Kiv hv‡e Ges Av‡e`b Kiv hv‡e| 

 

14.0 kÖwgK/kÖwgK‡`i cwievi‡K Avw_©K mnvqZv/Aby`vb cÖ`vb 

 

wewfbœ NUbvq wbnZ, AvnZ I Amy¯’ kÖwgK/kÖwg‡Ki cwiev‡ii m`m¨‡`i‡K kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb Znwej n‡Z G ch©šÍ wb¤œiƒc 

Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q t 

 

 cÖvwZôvwbK I AcÖvwZôvwbK Lv‡Zi †gvU 5,686 Rb kÖwgK/kÖwg‡Ki cwievi‡K evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi  RgvK…Z 

Znwej n‡Z RyjvB 2018 ch©šÍ  cÖvq 23 †KvwU (†ZBk †KvwU) UvKvi Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

 †`‡ki wewfbœ ¯Í‡ii cÖvwZôvwbK I AcÖvwZôvwbK Lv‡Zi †gvU 62 Rb g„Z kÖwg‡Ki cwievi I kÖwg‡Ki †gavex mšÍvb‡`i MZ 

11/05/2017 Zvwi‡L 64,50,000/- (†P․lwÆ j¶ cÂvk nvRvi) UvKvi †PK gvbbxq cÖavbgš¿xi gva¨‡g cÖ`vb Kiv nq hv 

dvD‡Ûk‡bi Rb¨ Ab¨Zg D‡jøL‡hvM¨ GKwU AR©b| 

 

 kÖwgK‡`i mšÍvb‡`i D”P wk¶vi Rb¨ Avw_©K mnvqZv wn‡m‡e kÖwgK Kj¨vb dvD‡Ûkb n‡Z G ch©šÍ 760-Gi AwaK Rb‡K cÖvq 3.5 

†KvwU (wZb †KvwU cÂvk nvRvi) UvKv Aby`vb wn‡m‡e cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 



  

 †h․_ exgvfy³ kÖwgK‡`i evwl©K wcÖwgqvg eve` G ch©šÍ 54,55,850/- (Pyqvbœ j¶ cÂvbœ nvRvi AvUkZ cÂvk) UvKv cwi‡kva Kiv 

n‡q‡Q| 

 

 †c‡U«vj †evgv I Av¸‡b `» n‡q wPwKrmvaxb wQ‡jb Ggb 99Rb kÖwgK/kÖwg‡Ki cwievi‡K 20,000/- (wek nvRvi) UvKv K‡i 

kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb Znwej †_‡K mywPwKrmvi Rb¨ Avw_©K mnvqZv/Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

 Avïwjqv ’̄ ZvRixb d¨vkbm wjt Gi AwMœKv‡Û G ch©šÍ wbnZ (mbv³K…Z) 109 Rb kÖwg‡Ki cÖwZ cwievi‡K 1 (GK) jÿ UvKv K‡i 

†gvU 1,09,00,000/- (GK †KvwU bq jÿ) UvKv Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

 wmwj‡Kvwmm †iv‡M AvµvšÍ 41 Rb g„Z I Amy¯’ cÖwZ kÖwgK I kÖwg‡Ki cwievi‡K 20,000/- wek nvRvi K‡i †gvU 8,20,000/- 

(AvU jÿ wek nvRvi) UvKv Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

 †evgv we‡ùvi‡Y 1 Rb kÖwg‡Ki †PvL ÿwZMÖ¯Í nIqvq mywPwKrmvi Rb¨ 20,000/- (wek nvRvi) UvKv Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv 

n‡q‡Q| 

 

 †Zvev MÖæ‡ci AbkbiZ Amy¯’ kÖwgK‡`i G¨v¤^y‡jÝ fvovmn wPwKrmv e¨q eve` †gvU 48,355/- (AvUPwjøk nvRvi wZbkZ cÂvbœ) 

UvKv Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

 MvwRcyi¯’ wkí KviLvbv U«v¤úv‡Kv d‡qjm wjwg‡UW G AwMœ `~N©Ubvq AvnZ (40 Rb) I wbnZ (32 Rb) kÖwgK‡`i evsjv‡`k kÖwgK 

Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi c¶ n‡Z cÖ‡Z¨K AvnZ kÖwgK‡K 50,000/- (cÂvk nvRvi) UvKv Ges cÖ‡Z¨K wbnZ kÖwg‡Ki cwievi‡K 

2,00,000/-(`yB j¶) UvKv K‡i mvnvh¨ cÖ`vb Kiv nq| gš¿Yvj‡qi gvbbxq cÖwZgš¿x Ges mwPe g‡nv`‡qi Dcw¯’wZ‡Z †PK cÖ`vb 

AbyôvbwU m¤úbœ nq| 

 

 w`bvRcy‡i eqjvi we‡ùvib NUbvq †gvU 21 Rb nZvnZ‡K evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY  dvD‡Ûk‡bi c¶ n‡Z gvbbxq cÖwZgš¿x Ges 

mwPe g‡nv`‡qi Dcw ’̄wZ‡Z A_© mvnv‡h¨i †PK cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| Gig‡a¨ g„Z 18Rb kÖwg‡Ki cwiev‡ii cÖ‡Z¨K‡K 2,25,000/-(`yB 

j¶ cuwPk nvRvi) Ges 3 Rb AvnZ kÖwg‡Ki cÖ‡Z¨K‡K 50,000/-(cÂvk nvRvi) UvKv K‡i Aby`vb cÖ`vb Kiv nq| 

 

 kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi AvIZvq cwiPvwjZ evsjv‡`k kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûkb Znwe‡ji Aby`vb wkDiK¨vk †gvevBj 

e¨vswKs‡qi gva¨‡g mivmwi kÖwgK I Zuv‡`i cwiev‡ii wbKU †cu․‡Q †`qvi Kvh©µg Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

 

 

eZ©gvb kÖgevÜe miKvi †gnbZx I kÖgRxex gvby‡li Kj¨v‡Y cÖ`Ë ¯^xq A½xKvi c~iY Ki‡Q| fwel¨‡Z kÖgRxex‡`i Kj¨v‡Y Av‡iv 

e¨vcK Kg©m~wP MÖn‡Yi Rb¨ kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq kÖwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi Kvh©µg‡K Av‡iv MwZkxj Kivi Kvh©Ki c`‡ÿc 

MÖnY K‡i‡Q| 

 

  



  

†K›`ªxq Znwej 

kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq 

www.centralfund.gov.bd 
 

 

†K› ª̀xq Znwej (AviGgwR †m±i) 

 

1.0 iæcKí (Vission) 

kZfvM ißvbxgyLx wkí †m±‡i Kg©iZ kÖwgK I kÖwg‡Ki cwiev‡ii Av_© mvgvwRK Dbœqb| 

 

2.0 Awfjÿ¨ (Mission) 

m‡e©v”P msL¨K cÖwZôvb‡K †K›`ªxq Znwe‡j †gvU ißvwbg~‡j¨i 0.03% cÖ`vb wbwðZ K‡i mKj AÂj I ¯Í‡ii ißvwbgyLx cÖvwZôvwbK 

kÖwgK I kÖwg‡Ki cwievi‡K †K›`ªxq Znwej-Gi †mevi AvIZvq Avbv| 

  

3.0 †KŠkjMZ D‡Ïk¨ mg~n 

1| kÖwgK I kÖwg‡Ki cwievi‡K Avw_©K mnvqZv cÖ`v‡bi gva¨‡g Av_©-mvgvwRK wbivcËv wbwðZKiY; 

2| kÖwg‡Ki ¯^v¯’ wPwKrmv wbwðZKi‡Y f‚wgKv ivLv; 

3| kÖwg‡Ki †gavex mšÍv‡bi †jLvcovq Avw_©K mnvqZvi gva¨‡g †`‡ki fwel¨r cÖR‡b¥i †gav weKv‡k f‚wgKv ivLv| 

4| Kg©iZ Ae¯’vq `yN©Ubvq †Kvb kÖwg‡Ki g„Zz¨ NU‡j A_ev ¯̂vfvweK g„Zz¨ NU‡j Zvi cwievi‡K Avw_©K mnvqZv cÖ`vb| 

 

4.0  †K› ª̀xq Znwe‡ji cwiwPwZ 

kZfvM ißvbxgyLx wkí †m±‡ii Rb¨ evsjv‡`k kÖg AvBb, 2006-Gi 232(3) avivi weavb Abyhvqx G gš¿Yvj‡qi AvIZvq Ô†K›`ªxq 

ZnwejÕ cÖwZôv Kiv n‡q‡Q| D³ Znwej cwiPvjbvi Rb¨ GKwU cwiPvjbv †evW© I MVb Kiv n‡q‡Q|  

 

5.0 cwiPvjbv †ev‡W©i MVb 

evsjv‡`k kªgwewagvjv, 2015-Gi wewa 218 Abyhvqx wb‡¤œv³ m`m¨e„‡›`i mgš̂‡q cwiPvjbv †evW© MwVZ : 

 

µwgK bs gš¿Yvjq/msMVb c`ex 

 

1 kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x ev cÖwZgš¿x †Pqvig¨vb 

2 kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvj‡qi mwPe fvBm-†Pqvig¨vb 

3 m‡e©v”P •e‡`wkK gy ª̀v AR©bKvix mswkøó ißvwbgyLx wkí †m±‡ii fvBm-†Pqvig¨vb 

  gvwjK G‡mvwm‡qk‡bi mfvcwZ 

4 ißvwbgyLx wkí †m±‡ii gvwjK msMVb KZ©„K g‡bvbxZ Dnvi m`m¨ 

 wZbRb m`m¨ 

5 miKvi KZ©„K g‡bvbxZ mswkøó ißvwbgyLx wkí †m±‡ii kÖwgK m`m¨ 

 †dWv‡ik‡bi wZbRb m`m¨ 

6 †K›`ªxq Znwej-Gi gnvcwiPvjK m`m¨-mwPe 

 

 

6.0  Znwe‡ji A‡_©i Drm 

kÖg wewagvjv Abyhvqx Ô†K›`ªxq ZnwejÕ-Gi A‡_©i Drm mg~n wb¤œiƒc - 

(K)  kZfvM ißvwbgyLx wkí cÖwZôv‡bi cÖwZwU Kvh©v‡`‡ki wecix‡Z cÖvß †gvU A‡_©i 0.03%; 

(L)  †µZv ev Kvh©v‡`k cÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi †¯̂”Qvaxb Aby`vb; 

(M)  miKvi KZ…©K cÖ`Ë †¯̂”Qvaxb Aby`vb; 

(N)  †`wk-we‡`wk †Kvb e¨w³ ev cÖwZôvb KZ…©K †¯^”Qvaxb Aby`vb; Ges 

http://www.centralfund.gov.bd/


  

(O)  Znwe‡ji A_© wewb‡qvM nB‡Z cÖvß gybvdv| 

 

7.0  Ô†K›`ªxq ZnwejÕ-Gi A‡_©i e¨envi 

Ô†K›`ªxq ZnwejÕ-Gi Aaxb (1) Ômyweav‡fvMx Kj¨vY wnmveÕ Ges (2)ÔAvc`Kvjxb wnmveÕ bv‡g 2wU wnmve i‡q‡Q| Ô†K›`ªxq ZnwejÕ-G 

cÖvß †gvU A‡_©i kZKiv 50 (cÂvk) fvM Ômyweav‡fvMx Kj¨vY wnmveÕ Ges Aewkó kZKiv 50 (cÂvk) fvM ÔAvc`Kvjxb wnmveÕ-G 

Rgv n‡e| 

 

(1) Ômyweav‡fvMx Kj¨vY wnmveÕ n‡Z Avw_©K mnvqZv/Aby`vb cÖ`v‡bi †ÿÎmg~n- 

 Kg©‡ÿ‡Î ỳN©UbvRwbZ Kvi‡Y A_ev †ckvMZ †iv‡M AvµvšÍ n‡q g„Zz¨eiY Ki‡j A_ev cieZ©x‡Z g„Zz¨ NU‡j A_ev Kg©‡ÿ‡Î 

`yN©UbvRwbZ Kvi‡Y A_ev †ckvMZ †iv‡M AvµvšÍ n‡q ¯’vqx AÿgZv NU‡j mswkøó myweav‡fvMx ev Zvnvi Dchy³ DËivwaKvix I 

†cvl¨‡K 3,00,000/- (wZbjÿ) UvKv Aby`vb cÖ`vb; 

 

 †Kvb myweav‡fvMx PvKwiiZ Ae¯’vq Amy¯’ n‡q ev Kg©‡ÿ‡Îi evB‡i †Kvb `yN©Ubvq g„Zz¨eiY A_ev ’̄vqxfv‡e Aÿg n‡q †M‡j wZwb ev 

Zvi Dchy³ DËivwaKvix‡K 2,00,000/- (`yBjÿ) UvKv Aby`vb cÖ`vb; 

 

 †Kvb myweav‡fvMx Kg©Kvjxb ỳN©Ubvq cwZZ n‡q Zvi †Kvb A½nvwb NU‡j hv ’̄vqx AÿgZvi KviY bv n‡j Zv‡K AbwaK 

1,00,000/- (GK jÿ) UvKv Aby`vb cÖ`vb; Ges 

 

 GQvov, Amy¯’ myweav‡fvMx‡`i wPwKrmvi Rb¨ Avw_©K mnvqZv cÖ`vb, cwiev‡ii †gavex m`m¨‡K wkÿvi Rb¨ e„wËcÖ`vb, mvgvwRK 

wbivcËvg~jK myweav wn‡m‡e we‡klvwqZ nvmcvZvj ¯’vcb Ges evsjv‡`k kÖg AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í Ab¨ †h †Kvb Kvh© m¤úv`b| 

 

(2) ÔAvc`Kvjxb wnmveÕ n‡Z Aby`vb cÖ`vb- 

 †Kvb KviLvbv ev cÖwZôvb ¯’vbvšÍi ev ’̄vqxfv‡e eÜ n‡j †evW© KZ©„K myweav‡fvMx‡`i cvIbv A‡_©i mgy`q ev AvswkK cwi‡kva; 

 myweav‡fvMx‡`i MÖæc exgvi evrmwiK wcÖwgqv‡gi A_© cÖ`vb; Ges 

 myweav‡fvMx‡`i ¯̂v¯’¨ e¨e¯’v wbwðZKi‡Yi Rb¨ ¯̂v¯’¨ exgv ¯‥xg PvjyKiY| 

 

8.0 Avw_©K mnvqZv cÖ`vb 

Ryb 2018 ch©šÍ wb‡¤œv³fv‡e †gvU 2,000 Rb kÖwgK I wbnZ kÖwg‡Ki cwievi Ges AvnZ kÖwgK‡K cÖvq 40,00,00,000/- (Pwjøk 

†KvwU) UvKv Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q : 

 

(1) Ômyweav‡fvMx Kj¨vY wnmveÕ n‡Z- 

       Gch©šÍ 450 Rb kÖwgK I kÖwg‡Ki cwievi‡K 9 †KvwU UvKv Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

(2) ÔAvc`Kvjxb wnmveÕ n‡Z -   

 wewRGgBG Ges we‡KGgBG-Gi m`m¨fz³ wewfbœ Mv‡g©›Um KviLvbvq g„Z 450 Rb kÖwg‡Ki cwiev‡ii m`m¨‡`i gv‡S 

2,00,000/- UvKv nv‡i †gvU 9,00,00,000/- (bq †KvwU) UvKv Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 


