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জাতীয় কর্ মসংস্থান নীতত ২০২০ (খসড়া) 

 
১. ভূতর্কা 
 
কম মসাংস্থাদনর সাদে একটি দেদশর অে মননধতক প্রবৃদ্ধি ও োধরদ্র ধবদমাচন 
ধনধবড়ভাদব সম্পধকমত। ধস্থধতশীল অে মননধতক প্রবৃদ্ধির জনয প্রদয়াজন দবকারদের 
হারদক নযযনতম পর্ মাদয় রাখা। জাধতর ধপতার দসানার বাাংলা গড়ার স্বপ্ন 
বাস্তবায়নের জেয  অর্ থননধতক মুদ্ধি অজথনের পনর্ আমরা অনেক দুর এগিনয়গি। 
স্বািীনতার সুবণ ম জয়ন্তী তো ২০২১ সাদলর আদগই আমরা মিযম আদয়র দেদশ 
উন্নীত হওয়ার দ্বারপ্রাদন্ত উপনীত। ‘দিকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসধিদ্ধজ)’ 
অজমদনর মািযদম ২০৩০ সাদলর মদিয উচ্চ-মিয আদয়র দেদশর এবাং ২০৪১ সাল 
নাগাে উন্নত দেদশর মর্ মাো লাদভর লদক্ষ্য আমাদের অগ্রর্াত্রা অবযাহত রদয়দে। 
স্বািীনতার শতবদষ ম ২০৭১ সাদল আমরা সমৃদ্ধির সদব মাচ্চ ধশখদর অদরাহন করব 
বনে আশা রাগি। সদব মাপধর ২১০০ সাদলর মদিয ধনরাপে ব-দ্বীপ গঠদনর লদক্ষ্য ‘ব-
দ্বীপ পধরকল্পনা’ তো দিল্টা প্লান, ২১০০ বাস্তবাধয়ত হদে। এ সকল 
কম মপধরকল্পনা বাস্তবায়দন প্রদয়াজন প্রধশধক্ষ্ত জনবল ও েক্ষ্ কমী বাধহনী।  
 
দেদশ বতমমাদন ১৫ দেদক ৬৪ বের বয়সী কম মক্ষ্ম মানুদষর সাংখযাই দবধশ বনে 
এিে বাাংলাদেশশ  জনগমগিক মূোফা (demographic dividend) োনের সুদর্াগ 
গ্রহশের সময়। কম মক্ষ্ম মানুষ দবধশ োকদলও তাদের একটি বড় অাংশ দবকার 
এবাং অেক্ষ্। এ ধবপুল জনসাংখযাদক রু্দগাপদর্াগী ধশক্ষ্া ও প্রদয়াজনীয় প্রধশক্ষ্ণ 
ধেদয় মানবসম্পদে পধরনত করদত পারদলই সম্ভব দেদশর কাদ্ধিত উন্নয়ন। প্রধত 
বের ২৬ লক্ষ্ দলাক শ্রমবাজাদর প্রদবশ করদে। কম মক্ষ্ম মানুদষর সাংখযা এখন 
ক্রমাগত বাড়দলও ২০৪০ সাদলর ধেদক তা কমদত োকদব এবাং ২০৫০ সাদলর 
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পর তা অদনকিা কদম র্াদব। ফদল দিদমাগ্রাধফক ধিধভদিন্ডদক কাদজ লাগাদত 
এখনই েরকার সটঠক নীধত ও পধরকল্পনা।  

 
ধবশ শতদকর দশদষর ধেক দেদক আমরা চতুে ম ধশল্প ধবপ্লদব প্রদবশ কদরধে। চতুে ম 
ধশল্প ধবপ্লদবর অধনবার্ ম প্রভাদব উৎপােন বযয় কমাদত দেদশর ধবেযমান ধশল্পায়ন 
প্রদ্ধক্রয়া ক্রদম শ্রমধনধবড় দেদক পুুঁদ্ধজধনধবদড় র্াত্রা করদে। উৎপােন প্রদ্ধক্রয়ায় 
স্বয়াংদ্ধক্রয়তার প্রভাদব কম মসাংস্থান হারাদনার ভীধতর পাশাপাধশ নতুন কম মসাংস্থাদনর 
আভাস পাওয়া র্াদে। ধনম্নপর্ মাদয়র অেক্ষ্-অি মেক্ষ্ শ্রমশদ্ধির উপর চতুে ম ধশল্প 
ধবপ্লদবর প্রভাব সবদচদয় দবধশ হদব বদল অনুমান করা হদে র্া বাাংলাদেদশর জনয 
উদদ্বদগর কারণ। নতুন প্রজন্মদক এ শ্রমবাজার উপদর্াগী কদর গদড় দতালার 
পাশাপধশ েক্ষ্তা বাড়াদত ধবেযমান শ্রমশদ্ধিদক বযাপক প্রধশক্ষ্ণ ও পুন:প্রধশক্ষ্দণর 
আওতায় আনদত হদব। কদম মর ভধবষযৎ গধত-প্রকৃধতর (Future of Work) সাদে 
খাইদয় দনওয়ার জনয আন্তজমাধতক শ্রম সাংস্থা বযদ্ধিগত সক্ষ্মতা (capabilities), 
প্রাধতষ্ঠান এবাং দশাভন ও দিকসই কাজ এ ধতনটি দক্ষ্দত্র ধবধনদয়াগ উৎসাধহত 
কদরদে। অধিক কম মসাংস্থান সটির পাশাপাধশ শ্রম অধিকার ধনদ্ধিত করাসহ 
গুনগত মানসম্পন্ন কম মসাংস্থান বৃদ্ধির উপর গুরুে দেওয়া প্রদয়াজন।  

 
আগামী 2030 সাদলর মদিয কম মসাংস্থান সৃটির মািযদম দেদশর সকল মানুদষর 
দবকারদের অবসান ঘিাদনার ধবষদয় সরকার অঙ্গীকারাবি। কম মক্ষ্ম জনসাংখযার 
মদিয সবদচদয় দবধশ অাংশ রু্বশদ্ধিদক সম্পযণ মরুদপ কাদজ লাগাদনা এখন 
অতযাবশযক। বতমমাদন দেদশর ক্রমবি মমান অে মননধতক প্রবৃদ্ধির িারা অবযাহত 
রাখদত কম মদক্ষ্দত্র উৎপােনশীলতা বৃদ্ধির জনয কম মক্ষ্ম মানুষদের উপর্ুি 
কাদজর জনয প্রদদয়াজনীয় উপরু্ি ধশক্ষ্া বা প্রধশক্ষ্ণ ধেদয় েক্ষ্ কদর তুদল দেদশ 
ও নবদেধশক কদম ম ধনরু্ি করা সমদয়র োবী ও ধবশাল চযাদলঞ্জ।  অনযোয় ধভশন 
২০২১ ও ধভশন 2041 অনুর্ায়ী উন্নত দেদশ পধরণত হওয়ার লদক্ষ্য আমাদের 
অগ্রর্াত্রা বািাগ্রস্ত হদব। সকল দবকার জনদগাটষ্ঠদক েক্ষ্ ও দপশাোর কদর গদড় 
তুদল কদম ম ধনদয়াদগর জনয প্রদয়াজনীয় সকল পেদক্ষ্প গ্রহণ করদত উদেদশয 
পধরকল্পনামাধফক পেদক্ষ্প গ্রহণ করদত হদব। ধশদল্পর প্রদয়াজন মাধফক কাধরগধর 
ধশক্ষ্া প্রধশক্ষ্ণ পিধত চালুর দক্ষ্দত্র ধশল্প প্রধতষ্ঠানসমযহদক সম্পৃি করদত হদব। 
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দেদশ ইনফম মাল দসক্টদর কাজ কদর শতকরা 85 ভাগ মানুষ। জাতীয় অে মনীধতদত 
এদের  সবদচদয় দবধশ অবোন রাখা ইনফরমাল দসক্টদরর কম মদক্ষ্দত্র দশাভন, 
ধনরাপে ও স্বাস্থযসম্মত পধরদবশ সৃটি কদর তাদত ধনদয়াদ্ধজত শ্রধমকদের েক্ষ্তা 
কাদজ লাগাদত হদব ও েক্ষ্ শ্রধমকদের িদর রাখা প্রদয়াজন। সকল কম মজীবী 
মানুদষর প্রধশক্ষ্ণ প্রোদনর জনয সরকাদরর পাশাপাধশ দবসরকাধর উদেযাদগও 
প্রধতষ্ঠান গদড় তুলদত হদব। দেদশর ধশল্প প্রধতষ্ঠান ও প্রধশক্ষ্ণ প্রধতষ্ঠানসমযদহর 
সমন্বদয় কম মপযব ম ধশক্ষ্া ও প্রধশক্ষ্ণ দেদক শুরু কদর কম মকালীন েক্ষ্তা উন্নয়ন 
প্রধশক্ষ্ণ প্রোদনর জনয সমধন্বত পিধত গ্রহণ করা আবশযক হদয় পদড়দে।  

 
আসন্ন চতুে ম ধশল্প ধবপ্লদবর চযাদলঞ্জ দমাকাদবলার লদক্ষ্য ধশল্পদক্ষ্দত্র তেযপ্ররু্দ্ধি 
র্ন্ত্রপাধত বযবহার ও এর সাদে সমতাদল দর্াগান দেওয়ার উপদর্াগী েক্ষ্ জনবল 
নতধরর জনয এখন দেদকই পধরকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়দনর পেদক্ষ্প ধনদত 
হদব। প্ররু্দ্ধি ও র্দন্ত্রর বযবহার বৃদ্ধির ফদল দর্ সকল শ্রধমদকর কাদজর সুদর্াগ 
কদম র্াদব, তাদেরদক ধবকল্প কম মদক্ষ্দত্র কাজ করার সুদর্াগ সৃটি করদত হদব। 
দেদশর জাতীয় উৎপােন বৃদ্ধির হাদরর সাদে সাংগধত দরদখ কদম মর সুদর্াগ সৃটির 
হার বা কম মসাংস্থাদনর হার বৃদ্ধি করা েরকার। ধবদেদশ কাদজর সুদর্াগ নতধরর 
দক্ষ্দত্র ধবদেধশ ভাষা ধশক্ষ্ার সযদর্াগ সৃটিসহ দকান দেদশ দকান িরদনর েক্ষ্ 
জনশদ্ধি প্রদয়াজন তা ধনি মারণ কদর পধরকল্পনা মাধফক সযেক্ষ্ জনবল নতরী 
করার দকান ধবকল্প নাই। বাাংলাদেশ নারী ধশক্ষ্ায় ঈষ মণীয় সাফদলযর দপ্রক্ষ্াপদি 
নারীদের জনয কম ম পধরদবশ নতরী ও কদম মর ধবদশষ সযদর্াগ প্রোন করা আবশযক। 
কম মসাংস্থান সৃটি করদত পাদরন উদেযািারা। ধকন্তু অদনক দক্ষ্দত্রই অসহায়ক 
নীধতমালা ও কটঠন শতমাবধলসহ নানা ধবষয় উদেযািা নতধরর দক্ষ্দত্র প্রধতবন্ধকতা 
নতধর করদে বদল অনুভযত হদে। 
 
বাাংলাদেদশ সকল মানুদষর কম মসাংস্থাদনর ধবষদয় নীধত ধনি মারণ, কদম মর সুদর্াগ সৃটি 
ও কদম ম ধনদয়াদগর উপায় ধনি মারণ এবাং কদম মর জনয জনশদ্ধিদক উপর্ুি ও েক্ষ্ 
কদর দতালার জনয করণীয় ধনি মারণ, বাস্তবায়ন দকৌশল এবাং বাস্তদব তার প্রদয়াদগর 
মািযদম দসবা োদনর জনয সাংধিি েপ্তর/প্রধতষ্ঠাদনর োধয়ে ধনি মারণ কদর একটি 
সাধব মক কম ম-পধরকল্পনা প্রণয়ন করদত হদব।   
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এ কাজগুদলা করার জনয আইন ও ধবধিগত প্লািফরম প্রদয়াজন। জাতীয় 
কম মসাংস্থান দকৌশল বাস্তবায়দনর সুধবিাদে ম ধবধিগত সহায়তা প্রোদনর জনয সমধন্বত 
কম মসাংস্থান নীধত প্রণয়ন করা এখন সমদয়র োবী ।  
 

কম মসাংস্থান নীধত ও দকৌশল প্রণয় ও বাস্তবায়ন কদর আগামী ২০৩০ সাদলর মদিয 
মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর দঘাধষত ৩ দকাটি দলাদকর কম মসাংস্থাদনর মািযদম দেদশর 
দবকারে ধনরসন করা সম্ভব হদব ।  
 
১.১ প্রস্তাবনা 

বাাংলাদেদশ সকল কম মক্ষ্ম মানুদষর কম মসাংস্থাদনর লদক্ষ্য কদম মর সুদর্াগ সৃটি ও 
কদম ম ধনদয়াদগর উপায় ধনি মারণ এবাং কদম মর জনয জনশদ্ধিদক উপর্ুি ও েক্ষ্ 
কদর দতালার জনয জাতীয় কম মসাংস্থান দকৌশলপত্র বাস্তবায়দন আইনী সমে মন 
দর্াগাদনার উদেদশয দেদশ কম মসাংস্থাদনর সাদে সম্পধকমত সকল 
আইন/ধবধিমালা/নীধত/ধনদেমশনার সাদে সামঞ্জসয দরদখ প্রদয়াজদন নতুন আইনী 
সহায়তার সুদর্াগ দরদখ এ কম মসাংস্থান নীধত প্রণয়ন করা অতযাবশযক।  

 

১.২ র্হান রু্ক্তিযুদ্ধের চেতনা ও কর্ মসংস্থান প্রতযাশা  

জাধতর ধপতা বঙ্গবনু্ধ দশখ মুদ্ধজবর রহমাদনর দনতৃদে গণ-মানুদষর অাংশগ্রহদণ 
সাংঘটিত মহান মুদ্ধিসাংগ্রাদমর অনযতম অঙ্গীকার ধেল বাাংলাদেদশর জনগদণর 
জনয দশাষণমুি, মর্ মাোসম্পন্ন ও সামাদ্ধজক নযায়ধবচার ধভধিক একটি গণতাধন্ত্রক 
রাষ্ট্র প্রধতষ্ঠা করা। এ লদক্ষ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশ সাংধবিাদনর ১৪ অনুদেদে 
বলা হদয়দে “রাদষ্ট্রর অনযতম দমৌধলক োধয়ে হদব দমহনতী মানুষদক-কৃষক ও 
শ্রধমকদক এবাং জনগদণর অনগ্রসর অাংশসমযহদক সকল প্রকার দশাষণ হদত মুদ্ধি 
োন করা”। সাংধবিাদনর ১৫(খ) অনুদেদে কদম মর অধিকার ধনদ্ধিত করাসহ ৩৪ 
অনুদেদে জবরেদ্ধস্ত-শ্রম ধনধষিকরণ শ্রম ধনধষি এবাং ৪০ অনুদেদে দপশা বা 
বৃধির স্বািীনতা ধনদ্ধিত করা হদয়দে। রু্ি-ধবধ্বস্ত দেদশর উন্নয়দন বঙ্গবনু্ধর 
অনযতম গুরুেপযণ ম পেদক্ষ্প প্রেম পঞ্চবাধষ মক পধরকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) 
কম মসাংস্থান ও শ্রমজীধব মানুদষর উন্নয়নদক ধবদশষ প্রািানয দেওয়া হয়। বঙ্গবনু্ধ 
সরকাদরর রু্গান্তকারী পেদক্ষ্প ধেল ধশক্ষ্ানীধত প্রণয়ন। কম মমুখী ধশক্ষ্া গদড় 
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দতালার জনয ধশক্ষ্া কধমশদনর অনযতম সুপাধরশ ধেল বৃধিমযলক ও কাধরগধর 
ধশক্ষ্াক্রম বাস্তবমুখী করার জনয ধশক্ষ্ায়তন ও সাংধিি কম মপ্রােনকারী 
সাংস্থাগুদলার মদিয গভীর দর্াগসযত্র প্রধতষ্ঠা করা।  

মুদ্ধিরু্দির দচতনা বাস্তবায়ন, জাধতর ধপতার প্রতযাশা পুরণ ও তাুঁর স্বদপ্নর দসানার 
বাাংলা গড়ার প্রয়াদস দেদশর সব মস্তদরর মানুদষর কলযাদণ প্রদয়াজনীয় সাংখযক 
মর্ মাোসম্পন্ন উপর্ুি কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটি, দশাভন কম মপধরদবশ নতরী, 
জাতীয় উৎপােনশীলতা বৃদ্ধি এবাং েক্ষ্ মানব সম্পে উন্নয়দনর মািযদম সৃজনশীল, 
উৎপােন ও কম মমুখী জনদগাষ্ঠী গদড় দতালাই হদব এ নীধতর প্রণয়দনর দক্ষ্দত্র 
মানুদষর প্রতযাশা।   

 
১.৩ পটভূতর্ 

আগামী 2030 সাদলর মদিয 3 দকাটি মানুদষর কম মসাংস্থান সৃটির মািযদম 
দবকারদের অবসান ঘিাদনার ধবষদয় সরকার অঙ্গীকারাবি। দেদশর ধশধক্ষ্ত 
রু্বকদের মদিয দবকারদের হার সবদচদয় দবধশ। রু্বকদের দবকারদের হার দবদড় 
এখন হদয়দে 10.6%। জেসংিযার গিসানব এই মুিনূিথ আমানদর শদনশ যুবশক্তির 
পগরমাে সবনেনয় শবগশ। গকন্তু িানদরনক আমরা সম্পূে থরুনপ কানজ োিানি পারগি 
ো। ববনদগশক কনম থ গেযুি বাংোনদশী শ্রগমকনদর শিকরা 62 শতাাংশ অেক্ষ্, 
৩৬ শতাাংশ আিােক্ষ্ এবাং মাত্র 2 শতাাংশ েক্ষ্। ফদল আন্তজমাধতক শ্রমবাজাদর 
বাাংলাদেশী শ্রধমকরা চরম প্রধতদর্াধগতার সম্মুখীন হদয় ধনদজদের অবস্থান দেদক 
ধপধেদয় পড়দে।   

এ সমসযাগুদলার মযল কারণ হদে, আমরা কম মক্ষ্ম মানুষদের উপর্ুি কাদজর 
জনয প্রদয়াজনীয় উপরু্ি ধশক্ষ্া বা প্রধশক্ষ্ণ ধেদয় েক্ষ্ কদর তুলদত পারধে না। এ 
অবস্থা চলদত োকদল ভধবষযদত কম মদক্ষ্দত্র উৎপােনশীলতা এদকবাদর কদম র্াদব 
র্া প্রকারান্তদর দেদশর প্রবৃদ্ধি কধমদয় ধেদব। ফদল ধভশন ২০২১ ও ধভশন 2041 
অনুর্ায়ী উন্নত দেদশ পধরণত হওয়ার লদক্ষ্য আমাদের অগ্রর্াত্রা বািাগ্রস্ত হদব। 
এই সমসযা সমািান করার জনয আমাদের দেদশর সকল দবকার জনদগাটষ্ঠদক 
েক্ষ্ ও দপশাোর কদর গদড় দতালার জনয প্রদয়াজনীয় সকল পেদক্ষ্প গ্রহণ 
করদত হদব।  
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আমাদের দেদশ কম মক্ষ্ম মানুদষর সাংখযা েয় দকাটির দবধশ। এই ধবশাল 
জনদগাটষ্ঠদক সটঠকভাদব কাদজ লাগাদনার উদেদশয পধরকল্পনামাধফক পেদক্ষ্প 
গ্রহণ করদত হদব। এর মদিয অনযতম হদে প্রাধতষ্ঠাধনক ধশক্ষ্া মানসম্মত করা। 
কাধরগধর ধশক্ষ্া ও প্রধশক্ষ্দণর জনয দেদশ হাজার হাজার প্রধতষ্ঠান আদে। 
দসক্টরধভধিক বাস্তব কাদজ প্রদয়াজনীয় দর্াগযতা, েক্ষ্তা ও কলাদকৌশল ধবদবচনা 
কদর এ সকল প্রধতষ্ঠাদন ধশক্ষ্া কাধরকুলাম নতধর বা হালনাগাে করদত হদব এবাং 
দস অনুর্ায়ী োত্র-োত্রীদেরদক হাদত-কলদম ধশক্ষ্া প্রোন করদত হদব।  
ধশদল্পর প্রদয়াজন মাধফক কাধরগধর ধশক্ষ্া প্রধশক্ষ্ণ পিধত চালুর দক্ষ্দত্র ধশল্প 
প্রধতষ্ঠানসমযহদক সম্পৃি করদত হদব। ধশল্প প্রধতষ্ঠানসমযদহ োত্র-োত্রীদের 
ইন্টান মশীদপর সুদর্াগ নতধর করদত হদব এবাং অি মেক্ষ্ শ্রধমকদের চাকধরকালীন 
প্রধশক্ষ্দণর বযবস্থা রাখদত হদব।  
 
দেদশ কম মক্ষ্ম মানুদষর জনয ফরমাল দসক্টদর কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ মাত্র 15 
ভাগ। ইনফম মাল দসক্টদর কাজ কদর শতকরা 85 ভাগ মানুষ। জাতীয় অে মনীধতদত 
এদের অবোন সবদচদয় দবধশ। ফদল ইনফরমাল দসক্টদরর কম মদক্ষ্দত্র দশাভন, 
ধনরাপে ও স্বাস্থযসম্মত পধরদবশ সৃটি কদর তাদত ধনদয়াদ্ধজত শ্রধমকদের েক্ষ্তা 
কাদজ লাগাদত হদব ও েক্ষ্ শ্রধমকদের িদর রাখদত হদব। সকল কম মজীবী মানুদষর 
প্রধশক্ষ্ণ প্রোদনর জনয দবসরকাধর উদেযাদগও প্রধতষ্ঠান গদড় তুলদত হদব।   

দেদশর ধশল্প প্রধতষ্ঠান ও প্রধশক্ষ্ণ প্রধতষ্ঠানসমযদহর সমন্বদয় কম মপযব ম ধশক্ষ্া ও 
প্রধশক্ষ্ণ দেদক শুরু কদর কম মকালীন েক্ষ্তা উন্নয়ন প্রধশক্ষ্ণ প্রোদনর জনয 
সমধন্বত পিধত গ্রহণ করদত হদব। কম মদক্ষ্দত্র ধনদয়াগকারী কতৃমপদক্ষ্র চাধহো ধক 
তা দজদন ধনদয় চাধহো দমাতাদবক উপরু্ি জনবল নতধর করদত হদব। তা না হদল 
ধশধক্ষ্ত দবকাদরর সাংখযা কমাদনা র্াদবনা। বাাংলাদেশ েক্ষ্তা উন্নয়ন কতৃমপক্ষ্ 
জাতীয় েক্ষ্তা উন্নয়ন নীধত প্রণয়ন কদরদে। দস নীধতমালা দমাতাদবক দেদশর 
সব মস্তদরর মানুদষর েক্ষ্তা উন্নয়দনর জনয পধরকল্পনা গ্রহণ কদর তা বাস্তবায়ন 
করদত হদব। ধবদশষ কদর, অধশধক্ষ্ত বা প্রাধতষ্ঠাধনক ধশক্ষ্াধবহীন মানুষদের 
উৎপােনশীল কাদজ ধনদয়াগ করার জনয পধরকধল্পত বযবস্থা গ্রহণ করদত হদব।   

দেদশর কম মক্ষ্ম জনদগাটষ্ঠর প্রায় অদি মক মধহলা র্াদের দবধশরভাগই দবকার। 
এদের শতকরা 33 ভাগ ইনফম মাল দসক্টদর স্বল্প পাধরশ্রধমদক বা নামমাত্র সুধবিা 
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ধনদয় কাজ করদে। মধহলাদের জনয প্রচধলত অপ্রচধলত সকল দেদি কাজ করার 
জনয প্রদয়াজনীয় দর্াগযতা অজমন ও েক্ষ্তা বৃদ্ধির জনয ধবদশষ কার্ মক্রম গ্রহণ 
করদত হদব। কম মদক্ষ্দত্র মধহলাদের কাজ করার দক্ষ্দত্র সামাদ্ধজক প্রধতবন্ধকতা েযর 
করার জনয সমাজ সদচতনতামযলক ও উে্বুিকরণ কম মসযধচ গ্রহণ করদত হদব। 
মধহলা কমীদের মর্ মাো সমুন্নত রাখার জনয দর্ৌন হয়রাধন শযদনযর দকািায় আনয়ন 
ধনদ্ধিত করার লদক্ষ্য অনমনীয় কদঠার পেদক্ষ্প গ্রহণ করদত হদব। 

আসন্ন চতুে ম ধশল্প ধবপ্লদবর চযাদলঞ্জ দমাকাদবলার লদক্ষ্য দেদশ েক্ষ্ জনবল নতধরর 
জনয ধবদশষভাদব তৎপর হদত হদব। ধশল্পদক্ষ্দত্র তেযপ্ররু্দ্ধি র্ন্ত্রপাধত বযবহার ও 
এর সাদে সমতাদল দর্াগান দেওয়ার উপদর্াগী েক্ষ্ জনবল নতধরর জনয এখন 
দেদকই পধরকল্পনা গ্রহণ করদত হদব ও তা বাস্তবায়দনর পেদক্ষ্প ধনদত হদব। 
এোড়া র্দন্ত্রর বযবহার বৃদ্ধির ফদল দর্ সকল শ্রধমদকর কাদজর সুদর্াগ কদম র্াদব, 
তাদেরদক ধবকল্প কম মদক্ষ্দত্র কাজ করার সুদর্াগ সৃটি করদত হদব। এ কাজগুদলা 
করার জনয আইন ও ধবধিগত প্লািফরম প্রদয়াজন।  

দেদশর জাতীয় উৎপােন বৃদ্ধির হার ৮% এর দবধশ হদলও কদম মর সুদর্াগ সৃটির 
হার বা কম মসাংস্থাদনর হার মাত্র ৩.৩২%। আগামী ২০৩০ সাদলর মদিয এসধিদ্ধজ 
লক্ষ্যমাত্রা অজমন করদত হদল প্রধত বের দেদশর অভযন্তদর ১৮.৪ লক্ষ্ এবাং 
নবদেধশক কদম ম ৫ লক্ষ্ মানুদষর কম মসাংস্থান করদত হদব মদম ম গদবষণা প্রধতদবেদন 
উদেখ করা হদয়দে । 

ধকভাদব ও দকাোয় এ ধবপুল জনদগাটষ্ঠর দিকসই কম মসাংস্থাদনর বযবস্থা করা সম্ভব 
দস প্রদের উির পাওয়ার জনয একটি েধলল প্রদয়াজন র্া হদে জাতীয় 
কম মসাংস্থান দকৌশলপত্র। 

কম মসাংস্থান দকৌশলপত্র বাস্তবায়দনর জনয প্রদয়াজন হদব আইন ও ধবধি-ধবিাদনর 
সমে মন । কম মসাংস্থান নীধত এর জনয সহায়ক হদব । দেদশ কম মসাংস্থাদনর সাদে 
সম্পধকমত সকল আইন/ধবধিমালা/নীধত/ধনদেমশনার সাদে সামঞ্জসযপযণ ম এবাং 
প্রদয়াজদন নতুন আইন প্রণয়দনর সুদর্াগ দরদখ এ নীধত প্রণয়ন করা অতযাবশযক।  

কম মক্ষ্ম মানুদষর ধশক্ষ্া, দপশাগত মান ও সামাদ্ধজক অবস্থাদনর নবধচত্রয এবাং 
পক্ষ্ান্তদর কদম মর চাধহো ও সুদর্াদগর নবধচত্রয এদতা দবধশ দর্, কম মক্ষ্ম বযদ্ধিদের 
পদক্ষ্ উপর্ুি কম ম অনুসন্ধান ও দসই কদম মর জনয ধনদজদক প্রস্তুত করা 
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অধিকাাংশ দক্ষ্দত্রই অসম্ভব হদয় পদড়। অনযধেদক কদম ম ধনদয়াগকারীদের পদক্ষ্ও 
তাদের প্রদয়াজন অনুর্ায়ী উপর্ুি কম মক্ষ্ম েক্ষ্ দর্াগযতা সম্পন্ন বযদ্ধি খুুঁদজ 
পাওয়া েুুঃসািয । শুিু তাই নয় ইস্পিত কদম মর জনয উপর্ুি বযদ্ধিদের েক্ষ্ কদর 
দতালার জনয প্রাধতষ্ঠাধনক সহায়তা প্রোনও অপধরহার্ ম । 

বাাংলাদেদশ কম মসাংস্থাদনর ধবষদয় সহায়ক দসবাোদনর জনয ধনদবধেত দকান 
প্রধতষ্ঠান বা েপ্তর নাই । সাধব মকভাদব কম মসাংস্থান সাংক্রান্ত সামধগ্রক কম মকাণ্ড 
পধরচালনা তো কম মসাংস্থান দসবাোনকারী প্রধতষ্ঠান স্থাপদনর প্রদয়াজনীয়তা রদয়দে।  

তরুণদের েক্ষ্তা উন্নয়দন অসামানয ভয ধমকার স্বীকৃধত ধহদসদব প্রিানমন্ত্রী দশখ 
হাধসনাদক ‘চযাস্পম্পয়ন অব ধিল দিদভলপদমন্ট ফর ইয়ুে’ সন্মাননা ধেদয়দে 
জাধতসাংদঘর ধশশু ধবষয়ক তহধবল - ।ইউধনদসফ  

লক্ষ্ লক্ষ্ তরুণ তাদের েক্ষ্তা ধনদয় আমাদের জীবন ও জীধবকা ধনধব মঘ্ন কদর 
চদলদে। প্রধত বের ২০ লাখ রু্বক বাাংলাদেদশর শ্রমবাজাদর প্রদবশ কদর রু্বকদের 
র্োর্ে জ্ঞান ও েক্ষ্তাসম্পন্ন করার জনয ধবধভন্ন উদেযাগ গ্রহণ করা প্রদয়াজন। 

েক্ষ্ শ্রধমক হদে উন্নয়দনর মযল চাধলকাশদ্ধি। শ্রধমদকর েক্ষ্তা ও জ্ঞান দেদশর 
সামাদ্ধজক ও অে মননধতক উন্নয়দনর গধতদক েরাধন্বত কদর। জাতীয় শ্রমনীধত 
২০১২-দত সরকাদরর ধভশন ২০২১ এর লক্ষ্যসমযহ পযরদণ কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ 
সৃটির দক্ষ্দত্র আিুধনক প্ররু্দ্ধি ধনভমর েক্ষ্ জনশদ্ধি ধবকাদশর ধবষয়টিদক অতযন্ত 
গুরুোদরাপ করা হদয়দে। তদব েক্ষ্ শ্রধমক নতরীর দক্ষ্দত্র দবশ ধকেু চযাদলঞ্জও 
রদয়দে। 

তেয ও দর্াগাদর্াগ প্ররু্দ্ধিদত েক্ষ্ জনশদ্ধি আসন্ন স্বয়াংদ্ধক্রয় ধিদ্ধজিাল ও কৃদ্ধত্রম 
বুদ্ধিমিা সম্বৃি প্ররু্দ্ধিদত দেদশর উন্নয়ন খাতসমযহদক সম্পৃি করদত সহায়তা 
করদব। দেশীয় সফিওয়যার প্রধতষ্ঠানগুদলার েক্ষ্তা র্াচাই ও নতুন কম মসাংস্থান 
সৃটিও সম্ভব হদে এ প্রকদল্পর মািযদম।  

বাাংলাদেদশ অে মননধতক প্রবৃদ্ধি বাড়দলও দসভাদব কম মসাংস্থান বাড়দে না। এ 
অবস্থায় দেদশর প্রায় ৭৮ শতাাংশ তরুণ ধনদজদের কম মসাংস্থান ধনদয় উধদ্বগ্ন। 
উচ্চধশধক্ষ্ত তরুণদের মদিয এ উদদ্বগ সবদচদয় দবধশ। 
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তদব কম মসাংস্থান ধনদয় সাধব মকভাদব উদদ্বগ েুই বের আদগর তুলনায় ধকেুিা 
কদমদে। ২০১৭ সাদলর জধরদপ ৮২ েশধমক ৩ শতাাংশ তরুণ কম মসাংস্থান ধনদয় 
উধদ্বগ্ন ধেদলন, র্া এবার ৭৭ েশধমক ৬ শতাাংদশ দনদম এদসদে। 

আন্তজমাধতক শ্রম সাংস্থার (আইএলও) ধনয়ম অনুর্ায়ী, মজধুরর ধবধনমদয় সপ্তাদহ 
এক ঘণ্টার কম কাদজর সুদর্াগ পান, এমন মানুষদক দবকার ধহদসদব িরা হয়। 
বাাংলাদেশ পধরসাংখযান বুযদরার (ধবধবএস) সব মদশষ জধরপ অনুর্ায়ী, দেদশ দবকাদরর 
সাংখযা প্রায় ২৭ লাখ। এর মদিয ধবশ্বধবেযালয় পর্ মাদয়র দবকার চার লাদখর দবধশ। 

পধরকল্পনা কধমশদনর সািারণ অে মনীধত ধবভাদগর (দ্ধজইধি) প্রকাধশত ‘স্টাধি অন 
এমপ্লয়দমন্ট, দপ্রািাধক্টধভটি অযান্ড দসক্টরাল ইনদভস্টদমন্ট ইন বাাংলাদেশ’ শীষ মক 
প্রধতদবেন অনুর্ায়ী, দেদশ েদ্মদবকাদরর সাংখযা দসায়া দকাটি। দর্সব তরুণ-তরুণী 
(১৫ দেদক ২৯ বের বয়সী) কাদজর মদিয দনই, আবার পড়াদশানা বা প্রধশক্ষ্দণও 
দনই, তাুঁদের েদ্মদবকার বলা হদে। দ্ধজইধির প্রধতদবেদন বলা হয়, এই ধবশাল 
জনদগাষ্ঠীদক কাদজ লাগাদনা র্াদে না। 

চাকধর পাওয়ার জনয দর্সব দর্াগযতার প্রদয়াজন, ধবশ্বধবেযালয় ধশক্ষ্ােীদের মদিয 
দসগুদলার ঘািধত রদয়দে। তাুঁরা বলদেন, দেদশর িুল, ধবশ্বধবেযালয়গুদলাদত ধশক্ষ্ার 
দচদয় সনদের গুরুে দবধশ। মুটিদময় দর্ কটি খাত দেদশর অে মননধতক প্রবৃদ্ধিদত 
প্রিান ভয ধমকা রাখদে, তাদের পদক্ষ্ এত কম মসাংস্থান নতধর সম্ভব নয়। 

দেদশ দকান িরদনর েক্ষ্ জনশদ্ধি প্রদয়াজন, দসটি ধনি মারদণ জধরপ পধরচালনার 
পরামশ ম ধেদয়দেন ধবদশষজ্ঞরা। 
ধবদশষজ্ঞরা বলদেন, ধশক্ষ্ােীদের িারণা, চার-পাুঁচ বের পড়াদলখা করার পদর 
তাুঁরা একটি সনে পাদবন আর এই ধশক্ষ্াসনে স্বয়াংদ্ধক্রয়ভাদব তাুঁদের চাকধর 
দেদব। ধকন্তু চাকধরর বাজার কতিা প্রধতদ্বদ্ধিতাপযণ ম, দস ধবষদয় তাুঁদের িারণা দনই। 
শুিু ধবশ্বধবেযালদয়র ধিধগ্র চাকধরর জনয র্দেি নয়। চাকধর পাওয়ার জনয দর্সব 
দর্াগযতা-েক্ষ্তা প্রদয়াজন, উচ্চধশধক্ষ্ত তরুণদের মদিয দসগুদলার ঘািধত রদয়দে। 
েক্ষ্তা বাড়াদত কাধরগধর প্রধশক্ষ্ণ দনওয়ার দক্ষ্দত্রও তরুণদের মদিয অনীহা 
রদয়দে। অেচ উদেযািা হওয়ার দক্ষ্দত্র বা কম মসাংস্থাদনর দক্ষ্দত্র কাধরগধর প্রধশক্ষ্ণ 
প্রদয়াজনীয়। 
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চাকধর দপদত ও প্রধতদর্াধগতামযলক শ্রমবাজাদর টিদক োকদত হদল তরুণদের ধকেু 
েক্ষ্তার প্রদয়াজন। এর মদিয রদয়দে দনতৃে, দর্াগাদর্াগ ও উদ্ভাবনী েক্ষ্তা বা 
সফি ধিল, ভাষার েক্ষ্তা ও কাধরগধর েক্ষ্তা ইতযাধে। দপশাগত জীবদন এসব 
েক্ষ্তা েরকার।  

প্ররু্দ্ধিগত উৎকষ ম দবকারে বাড়ার একটি কারণ সাম্প্রধতক বেরগুদলাদত দপাশাক 
কারখানাগুদলাদত অতযািুধনক র্ন্ত্রপাধত বযবহাদরর কারদণ উৎপােন বাড়দলও 
চাকধরর সুদর্াগ কদমদে। 

বাাংলাদেদশর অে মননধতক প্রবৃদ্ধিদত মযল ভয ধমকা রাখদে মুটিদময় কদয়কটি খাত। 
প্রধতবের ২২ লাখ তরুণ শ্রম বাজাদর দর্াগ হদে। নতধর দপাশাক খাদতর পদক্ষ্ 
এককভাদব বা মুটিদময় কদয়কটি খাদতর পদক্ষ্ এই তরুণদের কম মসাংস্থান নতধর 
সম্ভব নয়। আরও দবধশ কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটি করদত হদল অনযানয খাদতর 
উন্নয়ন করদত হদব। 

কম মসাংস্থান সৃটি করদত পাদরন উদেযািারা। ধকন্তু অসহায়ক নীধতমালা ও কটঠন 
শতমাবধলসহ নানা ধবষয় উদেযািা নতধরর দক্ষ্দত্র প্রধতবন্ধকতা নতধর করদে। 

ধবদেদশ কাদজর সুদর্াগ নতধরর দক্ষ্দত্র ধবদেধশ ভাষা ধশক্ষ্ার ওপর দজার ধেদয়দেন 
ধবদশষজ্ঞরা। ধবদেদশ কম মসাংস্থাদনর দক্ষ্দত্র কী কী েক্ষ্তা প্রদয়াজন, দসগুদলা 
ধচধিত করা প্রদয়াজন। 

১.৪ সাম্প্রততক অগ্রগতত ও পতরবতমদ্ধনর ধারাবাতহকতা 

বাাংলাদেশ নারী ধশক্ষ্ায় ঈষ মণীয় সাফলয অজমন কদরদে। ধবধভন্ন পাবধলক পরীক্ষ্ায় 
দমদয়রা দেদলদের দচদয়ও ভাদলা ফলাফল অজমন করদে। ধবধসএসসহ অনযানয 
সরকাধর চাকধরর পরীক্ষ্াদতও তাদের ফলাফল আশাবযঞ্জক। ১৯৮৩ সাদল 
শ্রমশদ্ধিদত দর্খাদন নারীদের অাংশগ্রহণ ধেল মাত্র ৭ শতাাংশ, বতমমাদন দসটি 
দবদড় ো ুঁধড়দয়দে ৩০ শতাাংদশ। 

২০৪১ সাদল বাাংলাদেদশর মাোধপেু আয় ১৬ হাজার ইউএস িলার হদব। 

গত জনু মাদসর দশদষ দেদশর োধরদ্রয হার সাদড় ২০ শতাাংদশ দনদম এদসদে। 
২০১৮ সাদলর জনু মাস দশদষ এই হার ধেল ২১ েশধমক ৮ শতাাংশ। এ ধেদক গত 
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জনু দশদষ অধত োধরদ্রয হার দনদমদে সাদড় ১০ শতাাংদশ। এক বের আদগ এর 
হার ধেল ১১ েশধমক ৩ শতাাংশ। 

১.৫ রূ্লনীতত ও লক্ষ্য 

কম মসাংস্থান নীধতর মযল লক্ষ্য হদব জাতীয় উন্নয়দন সহায়ক রু্দগাপদর্াগী, 
নবষমযহীন, অধিকারধভধিক, স্ব-উদেযাগী ও উৎপােনশীল পযণ ম কম মসাংস্থান 
উৎসাধহত করা। দেদশর সকল কম মক্ষ্ম কম মসাংস্থান প্রতযাশী মানুদষর কদম মর 
সুদর্াগ সৃটি ও কদম ম ধনদয়াদগর উপায় ধনি মারণ, কম মসাংস্থান এবাং কদম মর জনয 
জনশদ্ধিদক উপর্ুি ও েক্ষ্ কদর দতালার মািযদম দবকারেহীন োধরদ্রমুি সমাজ 
প্রধতষ্ঠা করা এ নীধতর লক্ষ্য।  

১.৬  পতরতধ  

এ কম মসাংস্থান নীধত বাাংলাদেদশর প্রধতটি নাগধরদকর  জনয প্রাধতষ্ঠাধনক ও 
অপ্রাধতষ্ঠাধনক সকল দসক্টদর কম মসাংস্থাদনর দক্ষ্দত্র প্রদর্াজয হদব।  

 

১.৭ নীতত-উদ্ধেশয 

১) বাাংলাদেদশর সকল নারী-পুরুদষর অবাি ও পেন্দমাধফক উৎপােনশীল পযণ ম 

কম মসাংস্থান উৎসাধহত করা; 

২) নবধশ্বক প্রধতদর্াধগতায় টিদক োকদত সক্ষ্ম বহুমাদ্ধত্রক েক্ষ্তা সম্পন্ন 

উৎপােনমযখী শ্রমশদ্ধি গদড় দতালা; 

৩) কম মসাংস্থাদনর দক্ষ্ত্র ধচধিতকরণ ও নতুন দক্ষ্ত্র সৃটি; 

৪) কম মমুখী ধশক্ষ্া প্রবতমন ও আত্মকম মসাংস্থান উৎসাধহত করা ;  

৫) প্রধতটি নারী-পুরুদষর ধনজ ধনজ দর্াগযতা অনুর্ায়ী নবষমযহীনভাদব উপর্ুি 

কদম ম ধনরু্ি হওয়ার সুদর্াগ সৃটি করা; 
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৬) অনুসমধে মত আন্তজমাধতক েধলদলর আদলাদক দেদশ প্রচধলত আইন অনুর্ায়ী 

দশাভন কম মপধরদবশ ও কদম ম ধনদয়াদ্ধজত সকল বযদ্ধির অধিকার ধনদ্ধিত করা। 

৭) কদম ম ধনদয়াদ্ধজত বযদ্ধিদের মদিয দসবার মানধসকতা সৃটি করা । 

 
১.৮ তবদ্ধবেয তবষয়াবতলিঃ (উপর্ুি ভাষয-এর জনয অাংধশজনদের মতামত ও 

সযপাধরশ প্রদয়াজন) 

দর্দহতু দেদশ দবকার সমসযা বহুমাদ্ধত্রক সুতরাাং এই সমসযা দমাকাদবলায় 
সরকারদক বহুপাধক্ষ্ক নীধত অনুসরণ করদত হদব। ফলস্রুধতদত কম মসাংস্থান 
নীধতর পাশাপাধশ দবকারে দমাকাদবলায় দক্ষ্ত্রধবদশদষ সহায়ক নীধত নতরী করার 
প্রদয়াজন হদব। 
১.৮.১ কম মসাংস্থাদনর দক্ষ্ত্র ধনি মারণ  

১.৮.২ কম মসাংস্থাদনর জনয দপশা ধনব মাচন 

১.৮.৩  কম মসাংস্থাদনর সাংজ্ঞা ও িারণা: সাংজ্ঞাুঃ ‘কম মসাংস্থান’, ‘কম মদক্ষ্ত্র’, 

দশাভন কাজ,নযার্য মজধুর, ‘দসবাখাদত বাধণজয’, অধভবাসী কমী, শ্রধমক ইতযাধে। 

১.৮.৪ কম মসাংস্থাদনর জনয শ্রধমদকর েক্ষ্তা উন্নয়ন 

১.৮.৫  কম মসাংস্থাদনর সাদে সাদে শ্রধমদকর কলযাণ/স্বাস্থয দসবা/সামাদ্ধজক 

ধনরাপিা/--দপশাগত ধনরাপিা ও স্বাস্থয – 

-শ্রধমদকর কলযাদণ সাংগঠন  

১.৮.৬  শ্রম বাজার সাংক্রান্ত তেয ভান্ডার  

১.৮.৭  নবদেধশক কম মসাংস্থান ও অধভবাসী শ্রধমদকর কলযাণ  

১.৮.৮  ধশশুশ্রম ধনরসন  

১.৮.৯  অপ্রাধতষ্ঠাধনক দক্ষ্দত্র কম মরত শ্রধমদকর ধনবন্ধন 
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১.৮.১০  দবসরকাধর প্রধতষ্ঠাদন শ্রধমক/কম মচাধর ধনদয়াদগর দক্ষ্দত্র সাাংগঠধনক 

কাঠাদমা ও দবতন/মজধুর ধনি মারণ 

১.৮.১১  কম মসাংস্থান সম্পধকমত আইন ও ধবধি ধবিাদনর সাংিার  

১.৮.১২  কম মসাংস্থাদনর সাদে সম্পৃি বহুমুখী ধবষয় ধবদবচনা  

১.৮.১৩ আত্মকম মসাংস্থান অগ্রাধিকার প্রোন/দজারোরকরন 

কম মসাংস্থান নীধতদত আত্ম-কম মসাংস্থাদনর উপর দজার দেয়া হদয়দে কারণ আমাদের 
শ্রমশদ্ধির মাত্র সামানয সাংখযক মজধুরধভধিক কম মসাংস্থাদনর মািযদম ধনরু্ি এবাং 
কম মক্ষ্ম জনবদলর সব মাধিক দলাক স্বাবলম্বী । সুতরাাং কম মসাংস্থান নীধতদত েক্ষ্তার 
ধবষদয় প্রধশক্ষ্ণ, তেয সরবরাহ, পণয ধবপণন, ঋণ প্রসারণ ইতযাধের জনয ধবিান 
োকদে র্াদত কৃধষ ও তৎসম্পধকমত কার্ মক্রম, গ্রাম এবাং কু্ষ্দ্র ধশল্প, অকৃধষ খাত 
এবাং অপ্রাধতষ্ঠাধনক দক্ষ্দত্রও আত্ম-কম মসাংস্থাদনর বযবস্থা করা র্ায়।  
১.৮.১৪ উৎপােনমযখী কম মসাংস্থান ও সম্পে সৃটি দজারোরকরন 
 
এ কম মসাংস্থান নীধত উৎপােনশীল কম মসাংস্থান সৃটি এবাং জাতীয় সম্পে বৃদ্ধি করার 
উপর দজার ধেদত হদব। 
 
১.৮.১৫ কম মদক্ষ্ত্র/কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটি  
 
ধবধভন্ন খাদতর প্রবৃদ্ধির সাদে সাংগধত দরদখ কম মসাংস্থান নীধতদত কম মসাংস্থান 
উৎপােদনর ধবধভন্ন কম মসযধচর মািযদম ধবধভন্ন পধরকল্পনার আওতায় ধনি মাধরত 
লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হাদরর ধভধিদত কম মসাংস্থান সৃটির উপর গুরুে আদরাপ করদত 
হদব। 
  
১.৮.১৬ কম মসাংস্থাদনর জনয ধবদশষ কম মসযধচ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 
 
পিাৎপে/অনগ্রসর অঞ্চলদক অগ্রাধিকার ধেদয় গ্রামীণ গ্রাম ও শহর উভয় 
শহরাঞ্চদলর জনয ধবধভন্ন ধবদশষাধয়ত কম মসাংস্থান কম মসযধচ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 
করদত হদব।   
১.৮.১৭  কম মসাংস্থাদনর জনয কম মক্ষ্ম মানুদষর দশ্রনীধবনযাস  
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কম মসাংস্থাদনর জনয কম মক্ষ্ম মানুদষর দশ্রনীধবনযাস কদর দস দমাতাদবক একটি 
তেযভান্ডার গদড় তুলদত হদব। 
১.৮.১৮  ধশধক্ষ্ত দবকারদের কম মসাংস্থান   
কম মসাংস্থাদনর সকল সুদর্াগ ও উপায় কাদজ লাগাদনার এবাং সাংধিি দক্ষ্দত্র 
কম মক্ষ্ম মানুদষর দপশাগত েক্ষ্তা কাদজ লাগাদনার উদেদশয কম মসাংস্থাদনর জনয 
কম মক্ষ্ম মানুদষর দশ্রণীধবনযাস করার ধবিান রাখা হদয়দে।  
 
১.৮.১৯ প্রধতবন্ধীদের কম মসাংস্থান  (প্রকল্প-এর সুপাধরশ, , )  
 
প্রধতবন্ধীদের কম মসাংস্থান ও প্রধশক্ষ্ণ চাধহো ও তাুঁদের উপর্ুি কম ম পধরদবশ নতধর 
করার জনয ধবদশষ বযবস্থা গ্রহণ ও কম মপধরকল্পনা প্রণয়ন করা হদব। প্রাধতষ্ঠাধনক 
ও অপ্রাধতষ্ঠাধনক খাদত গটঠত মাধলক ও শ্রধমক সাংগঠনসমযহদক বযবস্থায় ও 
প্রধতষ্ঠান পধরচালনার দক্ষ্দত্র প্রধতবন্ধী এবাং অনগ্রসর জনদগাটষ্ঠদক অগ্রাধিকার 
প্রোনসহ নবষমযহীন ও কম মসাংস্থান বান্ধব পন্থা অনুসরদণ উৎসাধহত করা হদব। 
কম মসাংস্থান নীধত বাস্তবায়দন মাধলক ও শ্রধমক সাংগঠনসমযহদক সরকারদক 
প্রদয়াজনীয় সহদর্াধগতা প্রোন করদব। 

১.৮.২০ কম মসাংস্থাদনর জনয ‘বাে না দেয়া নীধত’ (No one left behind) 
অনুসরণ 
 

কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটির দক্ষ্দত্র  ‘বাে না দেয়া নীধত’ (No one left behind) 
অনুসরণ এবাং অন্তভুমদ্ধিমযলক (Inclusive) কম মসাংস্থান ধনদ্ধিত করদত হদব। 

 
১.৮.২১ অনযানয আইন ও ধবধিধবিাদনর সাদে সমন্বয় সািন  

দেদশ ধবেযমান আইনী ধবধিধবিান দর্ন এ নীধতর সহায়ক হয় এবাং ধবেযমান দকান 
আইন, ধবধি-ধবিাদনর সাদে সাাংঘধষ মক হওয়ার কারদণ দকান কম মসযধচ বা কার্ মক্রদমর 
বাস্তবায়ন দর্ন ধবধঘ্নত না হয় তা ধনদ্ধিত করার জনয ধবদশষ েৃটি রাখদত হদব। 
 
১.৯ েযাদ্ধলঞ্জসরূ্হ 

বাাংলাদেদশ েক্ষ্ শ্রধমক নতধরদত চযাদলঞ্জসমযহ: 
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১। দসক্টর ধভধিক আিুধনক প্ররু্দ্ধিধনভমর প্রধশক্ষ্ণ দকদের অপর্ মাপ্ততা।  

২। প্রধশক্ষ্দণর জনয আিুধনক সুদর্াগ-সুধবিা ও সরঞ্জামাধে না োকা এবাং উপর্ুি 
প্রধশক্ষ্দকর অভাব বা অপর্ মাপ্ততা। 

৩। েক্ষ্ শ্রধমক নতধরদত  সরকাধর ও দবসরকাধর উদেযাদগর ঘািধত। 

৪। শ্রধমকদের ধশক্ষ্া ও ভাষাজ্ঞাদনর অভাব। 

৫। প্রধশক্ষ্ণমান ও প্রধশক্ষ্ণ প্রধতষ্ঠানসমযদহর কার্ মক্রম র্োর্ে পধরবীক্ষ্ণ ও 
তোরকীর েুব মলতা। 

৬। দসক্টর ধভধিক প্রধশধক্ষ্ত জনবদলর চাধহো ও দর্াগান সম্পধকমত সটঠক তদেযর 
অপ্রতুলতা। 

৭। ধনদয়াদগর দক্ষ্দত্র বৃধিমযলক ধশক্ষ্া ও অধভজ্ঞতাদক র্োর্ে অগ্রাধিকার প্রোন 
না করা; 
 

৭। প্রধশক্ষ্ণ বযয় ধনব মাহ করার জনয প্রদয়াজনীয় সাংগধতর অভাব। 

৮। সবদচদয় গুরুেপযণ ম হদে সািারন মানুদষর মদিয এমন ভ্রান্ত িারণা ও ধবশ্বাস 
রদয়দে দর্, েক্ষ্তা কদম ম ধনরু্ি হওয়ার আদগ অজমন করার মত দকান ধবষয় নয়, 
বরাং এিা কাজ করার মিয ধেদয় অদ্ধজমত হয়। তাুঁদের মদিয এ ধবশ্বাসও রদয়দে 
দর্, কদম ম ধনর্যদ্ধির পুদব ম বা কম মকাদল উপরু্ি ধশক্ষ্া গ্রহণ/েক্ষ্তা অজমন অদপক্ষ্া 
নামমাত্র ধশক্ষ্াগত দর্াগযতার সনদের সাদে উপর্ুি কারও তেধবর বা আনুকুলয 
কাজ পাওয়া বা কম মদক্ষ্দত্র উন্নধতর দক্ষ্দত্র দবশী কার্ মকর। এ কারদণ সািারণ 
মানুদষর মদিয েক্ষ্তা অজমদন অনীহা পধরলধক্ষ্ত হয়।  

 
 

তবষয় তভতিক কর্ মসংস্থান নীতত  

 
১। বিদ্যালয়ে বিক্ষা  
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১.১) প্রােধমক ও মািযধমক বা কাধরগরী ধশক্ষ্া ধনদ্ধিত করা হদব।  

১.২) সকল পর্ মাদয়র ধশক্ষ্ায় আবধশযকভাদব বাাংলা ভাষা এবাং পাশাপাধশ মানসম্মত 
ইাংদরদ্ধজ ধশক্ষ্া ও ভাষার বযবহার চালু রাখা হদব। 

১.৩) দক্ষ্ত্র ধবদশদষ কম মমযখী ধশক্ষ্ার প্রদয়াজদন ধশক্ষ্ার আওতা ও বযবহার বৃদ্ধি 
করা হদব । 

১.৪) নবদেধশক কম মসাংস্থাদনর প্রদয়াজদন স্থানীয় প্রধশক্ষ্ণ প্রধতষ্ঠাদনর মািযদম 
দেশবযাপী ধবদেশী ভাষা ধশক্ষ্ার সুদর্াগ ধবস্তৃত করা হদব। 

১.৫) উচ্চ মািযধমক ও উচ্চ ধশক্ষ্া দশদষ ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠান তযাদগর প্রাক্কাদল 
দিকসই কযাধরয়ার গাইদিন্স (কম ম ধনদেমধশকা) দেয়া হদব।  

১.৬) মানসম্মত ও কম মমযখী ধশক্ষ্ার জনয গ্রাম ও শহদরর সব মত্র ‘একই মান ও 
সুধবিাধেসহ সম্বধলত’ ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠান গদড় দতালা হদব।  

১.৭) কাধরগধর ও দভাদকশনাল ধশক্ষ্ার পধরধি ও মান বৃদ্ধি করা হদব র্া কাদজ 
লাধগদয় ধশক্ষ্ােীগণ ধশক্ষ্া সমাধপ্তর সাদে সাদে কদম ম ধনরু্ি হদত পাদর। 

১.৮) ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাদন ধশক্ষ্ােীদের ধশক্ষ্াসফর উৎসাধহত করা হদব এবাং ধশক্ষ্া 
সফদরর সুদর্াগ বাড়াদনা হদব। 

১.৯) ধনদয়াগকারী/কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটিকারী প্রধতষ্ঠানসমযদহর সাদে 
ধশক্ষ্াপ্রধতষ্ঠানসমযদহর দর্াগসযত্র বাড়াদনা হদব। 

 
২।  উচ্চ ও পেিাবিবিক তশক্ষ্া  

২.১) উচ্চ ধশক্ষ্ার সুদর্াগ বাড়াদনা হদব। উচ্চ ধশক্ষ্ার প্রসাদরর জনয অনলাইন 
ধশক্ষ্ার আওতা বাড়াদনা হদব। 

২.২) ধশক্ষ্া কার্ মক্রদমর ধবষয়বস্তু তো কাধরকুলাম কম মসাংস্থাদনর জনয 
প্রদয়াজনীয়তা ধবদবচনায় দরদখ সাংদশািন/পযণ মধবনযাস করা হদব।  



  17 

২.৩) ধশক্ষ্ােীদেরদক স্বধনদেমধশত (Self directed), স্বািীন, সৃটিশীল ও প্রধতফলক 
ধচন্তায় েক্ষ্তা অজমদনর ধবষদয় অনুপ্রাধণত করা হদব।  

২.৪) আন্তজমাধতক মান অজমন ও কম মসাংস্থাদনর জনয উপদর্াগী করার জনয ধশক্ষ্া 
কার্ মক্রম কম মমযখী, উন্নতমাদনর ও হালনাগাে করা হদব।  

২.৫) ধবশ্বধবেযালয়গুধলদক শদ্ধিশালী কদর Center of Excellence এ পধরণত করা 
হদব। দসই সাদে ধশক্ষ্াধবে ও ধশক্ষ্াপ্রধতষ্ঠান বযবস্হাপনার মদিয গভীর সাংদর্াগ 
স্থাপন করা হদব।  

২.৬) ধশল্প ও কম মজগদতর প্রদয়াজন মাধফক নতরী দকাস মধশক্ষ্া দমাতাদবক পাঠোন 
ও বযবহাধরক ধশক্ষ্া প্রোন করা হদব। 

২.৭) ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠান/ধবশ্বধবেযালয়সমযহ কম মপ্রতযাশী ধশধক্ষ্ত রু্বকদের প্রতযাধশত 
কাদজর সুদর্াগ ও তাদের ধবেযমান েক্ষ্তার মদিয ঘািধত/অসামঞ্জসয েুর করার 
বযবস্হা গ্রহন করদব। 

২.৮) উচ্চ ধশক্ষ্া ও কম মসাংস্থাদনর মদিয জটিল সম্পদকমর কো ধবদবচনায় দরদখ 
ধশক্ষ্ােীদেরদক সািারণ কম মেক্ষ্তা এবাং ইধতবাচক কম মনীধত (positive work ethics) 
ধবষদয় ধশক্ষ্া প্রোন করা হদব। 

২.৯) ধবশ্বধবেযালয়গুদলাদত অিযয়দনর জনয সুদর্াদগর সমতা অবযহত রাখা হদব 
এবাং প্রদবদশর পে প্রধতদর্াধগতা পযণ ম ও প্রদবদশর পিধত সহজতর করা হদব । 

২.১০) ধবশ্বধবেযালয়গুদলাদত পড়াদলখার গ্রহণদর্াগয মান একটি প্রধতষ্ঠান দ্বারা 
ধনরুপন, পর্ মদবক্ষ্ণ ও মধনির করা হদব। 

২.১১) ধবশ্বধবেযালয়গুদলাদত গদবষণা কার্ মক্রম শদ্ধিশালী করা হদব এবাং গদবষণার 
ফলাফদলর ধভধিদত ধশক্ষ্ার মান উন্নয়ন কার্ মক্রম গ্রহণ করা হদব। দক্ষ্ত্র ধবদশদষ 
োত্রজীবন দেদকই ধনি মাধরত/বাোই করা ধশক্ষ্ােীদের গদবষণায় ধনদয়াদগর মািযদম 
কদম ম ধনদয়াদগর পে উদন্মাচন করা হদব । 
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২.১২) ধশক্ষ্াজীবদনই োত্রদের উপস্থাপন ও দর্াগাদর্াগ েক্ষ্তা (Communication 

Skill) অজমদনর প্রধশক্ষ্ণ প্রোন করা হদব। 

২.১৩) মািযধমক পর্ মাদয়র ধশক্ষ্ার সাদে বৃধিমযলক ও কাধরগধর ধশক্ষ্ার উপাোন 
র্োসম্ভব রু্ি করা হদব। 

২.১৪) ধবেযমান কাধরগধর ও বৃধিমযলক ধশক্ষ্ার দকাস ম, পিধত ও মান উন্নীত কদর 
কম মসাংস্থাদনর উপদর্াগী করা হদব দর্ন ধশক্ষ্ােীরা ধশক্ষ্াপ্রধতষ্ঠান দেদক সরাসধর 
কম মদক্ষ্দত্র দর্াগ ধেদয়ই েক্ষ্তার সাদে কাজ করদত হদব। 

২.১৫) সািারণ ধশক্ষ্া কার্ মক্রদমর সাদে বৃধিমযলক কাধরগরী ধশক্ষ্া অন্তভয মিকরণ, 
পাঠোন ও বযবহাধরক ধশক্ষ্া প্রোদনর দক্ষ্দত্র কাধরগধর ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠানসমযদহর 
সহায়তা দনয়া হদব । 

২.১৬) নীধত ধনি মারণ, গদবষণা এবাং কাধরগধর ধশক্ষ্ার জনয উচ্চমাদনর জনবল 
সৃটি ও দর্াগানোদনর লদক্ষ্য কাধরগধর ও প্ররু্দ্ধি ধবশ্বধবেযালয়গুদলাদত বৃধিমযলক 
প্ররু্দ্ধি (Vocational Technology) ধবষয়ক অনুষে স্থাপন করা হদব। 

২.১৭) বৃধিমযলক কাদজর দর্াগযতা, েক্ষ্তা ও প্রতযয়ন ও পধরবীক্ষ্দনর জনয 
জাতীয় বৃধিমযলক ধশক্ষ্া দর্াগযতা দেম ওয়াকম (National Vocational Qualification 

Framework) গদড় দতালা হদব। 

২.১৮) মািযধমক ধশক্ষ্া, বৃধিমযলক ও কাধরগরী ধশক্ষ্া এবাং উচ্চ ধশক্ষ্া 
প্রধতষ্ঠানসমযদহর সাদে কম মজগদতর (world of work) সাংদর্াগ স্থাপন করা হদব র্াদত 
দকান কমীর উচ্চতর দর্াগযতা অজমদনর জনয অিযয়দনর সুদর্াগ দখালা োদক 
আবার ধবধভন্ন পর্ মাদয় অিযয়দনর পর কম মদক্ষ্দত্র প্রদবদশর সুদর্াগ োদক। 

২.১৯) জাতীয় ধশক্ষ্ার মান স্বীকৃধত োনকারী প্রধতষ্ঠান (Accredition body) গঠন 
করা হদব।     

২.২০) ধশক্ষ্ােীদের মদিয কাজ করার মদনাভাব নতরী ও মানধসকতা সৃটষ্ঠকারী 
প্রভাবক জ্ঞান প্রোন করা হদব এবাং দস দমাতাদবক প্রস্তধত গ্রহদণর জনয 
উৎসাধহত করা হদব। সদব মাপধর স্বজনপ্রীধত ও তেবীর বন্ধ এবাং অদর্াগযদের 
ধনদয়াগ বন্ধ করা হদব। 
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২.২১) প্রদয়াজন মাধফক কাধরগধর ধশক্ষ্া/প্রধশক্ষ্ণ প্রোন পিধত চালুর দক্ষ্দত্র ধশল্প 
প্রধতষ্ঠানসমযদহর অাংশগ্রহণ উৎসাধহত করা হদব । 

২.২২) কদম ম ধনদয়াদ্ধজত বযদ্ধিদের প্রদয়াজন অনুর্ায়ী উচ্চতর ধশক্ষ্া ও প্রধশক্ষ্দণর 
সুদর্াগ োন করা হদব।   

২.২৩) “ইন্টাণ মশীপ”-এর সুদর্াগ নতরী, চাকুরীকালীন প্রধশক্ষ্ণ, কম ম-সাংদর্াগ দসবা 
(Job matching Services) এবাং খন্ডকালীন চাকুরীর (প্রধশক্ষ্ণকাদল) পিধত সব মদক্ষ্দত্র 
চালু করা হদব। 

২.২৪) সকল কম মদক্ষ্দত্র বহুমযখী েক্ষ্তা অজমদনর পে সুগম করা হদব। ইেুক 
বযদ্ধিদক বহুমযখী প্রধতভা ধবকাদশ উৎসাধহত করা হদব। 

২.২৫) উৎপােনশীলতা বৃদ্ধি, শ্রম বযবহাদর অেক্ষ্তা পধরহার েক্ষ্ জনবদলর 
অভাব পযরদণর উদেদশয একমযখী েক্ষ্তার স্থদল বহুমযখী েক্ষ্তাদক প্রািানয দেয়া 
হদব। 

২.২৬) বৃধিমযলক ধশক্ষ্া ও প্রধশক্ষ্দণর জনয ঝদড়পড়া োত্রদের লক্ষ্য করা হদব 
এবাং অগ্রাধিকার প্রোন করা হদব।  

১.৫) উচ্চ ধশক্ষ্া দশদষ ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠান তযাদগর প্রাক্কাদল দিকসই কযাধরয়ার 
গাইদিন্স (কম ম ধনদেমধশকা) দেয়া হদব।  

 
 
৩। কযাবিোি গাইয়েন্স ও উেয়দ্ি (Counselling)  

৩.১) কম মজীবন (Carrier) ধনদেমশনা ও পরামশ ম দসবা নতরী ও প্রোদনর জনয 
সরকাধর-দবসরকাধর দসক্টদর ধশল্প ও ধনদয়াগকতমাদের ওতদপ্রাতভাদব জধড়ত করা 
হদব । 

৩.২) সরকাধর-দবসরকাধর উভয় দসক্টদরর সমন্বদয় একটি National Career Guidance 

Council গঠন করা হদব।  
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৩.৩) কম মজীবন ধনি মারক ধেক ধনদেমশনা প্রোদনর উদেদশয দেদশ ধেক ধনদেমশনা 
পধরকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও পধরক্ষ্দণর োধয়ে োকদব উি কাউদ্ধন্সদলর উপর। 
পধরকল্পনার ধভধিদতই ধেক ধনদেমশনা বাস্তবায়দনর জনয কার্ মক্রম গ্রহণ করা হদব।  

৩.৪) কাউদ্ধন্সল এবাং দজলা/ধবভাগীয় পর্ মাদয় অবধস্থত সকল ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠান, 
প্রধশক্ষ্ণ প্রধতষ্ঠান ও কম মসাংস্থান অধিেপ্তরদক সাংরু্ি কদর দনিওয়াকম নতরী করা 
হদব র্াদত সকল প্রধতষ্ঠাদনর দসবার মদিয সামঞ্জসয োদক। এ ধবষদয় সকল 
পর্ মাদয় সকল প্রধতষ্ঠাদনর তেয ভান্ডার সাংরক্ষ্ণ ও হালনাগাে করা হদব। 

৩.৫) সরকাধর-দবসরকাধর সকল সাংধিি প্রধতষ্ঠান িারাবাধহক কম মসযধচ, কম মমযখী 
ধশক্ষ্াোন কম মধবষয়ক তেয সরবরাহ পরামশ ম প্রোন কদম ম ধনদয়াগ শ্রম বাজার 
পর্াদলাচনা ও দস দমাতাদবক ককম মসযধচ গ্রহণ েক্ষ্তা উন্নয়ন ও আত্মকম মসাংস্থাদনর 
জনয কাজ করদব। 

৩.৬) উপরু্ি েক্ষ্ জনবদলর দ্বারা কাউদ্ধন্সল গঠণ করা হদব এবাং প্রদয়াজন 
কাউদ্ধন্সলদক শদ্ধিশালী করার জনয এর েেসযগণদক প্রধশক্ষ্দণর বযবস্থা করা হদব। 

 
৪। যুবকদ্ধের কর্ মসংস্থাদ্ধনর উপদ্ধযাগী কদ্ধর চতালার কায মক্রর্: (Enhancing 

Employability of Youth)   

৪.১) মানব সম্পে উন্নয়ন ও তা কাদজ লাগাদনার জনয সমধন্বত পধরকল্পনা গ্রহণ 
করা হদব।  

৪.২) ধনম মল কম মদক্ষ্ত্র (Decent Work)-এর সন্ধাদন রু্বকদের দর্ন সময় নি করদত 
না হয় তার জনয কম মদক্ষ্ত্র উপরু্ি পধরদবশ ধনদ্ধিত করা হদব।  

৪.৩) চাধহো ও দর্াগান োনকারী পদক্ষ্র মদিয সমন্বদয়র জনয স্বল্প ও েীঘ মদময়ােী 
পধরকল্পনা গ্রহণ করা হদব।  

৪.৪) দেদশর সকল দজলা, উপদজলা পর্ মাদয় কম মসাংস্থান দসবার েপ্তর চালু করা 
হদব র্ারা কম মসাংস্থাদনর লদক্ষ্য প্রধশক্ষ্ণ, ধেক ধনদেমশনা পরামশ ম এবাং সাংধিি 
সকল দসবা প্রোন করদবন। 
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৪.৫) প্রধশধক্ষ্ত দমিা সম্পন্ন রু্বদগাটষ্ঠদক মানবসম্পে উন্নয়ন ও দবসরকারী 
দসক্টদর কাদজ লাগাদনার োধয়ে প্রোন করা হদব। 

৪.৬) শ্রম বাজার গধতশীল করার জনয দসবা দকদের মািযদম কম মসযধচ গ্রহণ করা 
হদব এবাং কদম ম রু্বকদের ধনদয়াগ দর্াগযতা বৃদ্ধি করা হদব । গেনয়াি পরবিী 
কম থক্ষমিা (Performance) পর্ মদবক্ষ্ণ করা হদব।  

৪.৭) কম মসাংস্থান দসবা প্রোনকারী দবসরকাধর প্রধতষ্ঠানগুদলাদক সরকাধর েপ্তদর 
ধনবধন্ধত করা হদব এবাং তাদের কাদজর মান ও পধরমাণ তোরধক করা হদব।  

৪.৮) ধশক্ষ্ােীদের ইস্পিত দপশা সম্পদকম প্রােধমক িারণা প্রোণ কদর তাদের দস 
দপশা/বৃধি/ কদম মর জনয উপর্ুি কদর দতালার বযবস্থা দনয়া হদব।  

৪.৯) অনগ্রসর ও স্বল্পসুধবিাপ্রাপ্ত এলাকায় কদম মর সুদর্াগ নতরীর লদক্ষ্য কু্ষ্দ্র ধশল্প 
প্রধতষ্ঠানসমযহদক বড় ধশদল্পর দর্াগান প্রোদনর জনয কাদজ লাগাদনার ধবষদয় 
উৎসাধহত করা হদব।  

৪.১০) প্রধতবধন্ধ, অনগ্রসর, সুধবিাবদ্ধঞ্চত রু্বদশ্রণীর কম মসাংস্থান ও তাদের কম ম 
উপদর্াগী করার জনয ধবদশষ কার্ মক্রম গ্রহন করা হদব। 

৪.১১) সারা দেদশ কম মদক্ষ্ত্র সুধনধেমি করা হদব, তাধলকাভযি করা হদব এবাং 
কম মস্তর ও দসক্টরধভধিক দশ্রণীধবনযাস কদর জনসািারনদক অবধহত করা হদব। 

৪.১২) কম ম উপদর্াগী দর্াগযতা অজমদনর জনয কম মপ্রতযাশীদের উে্বুি করা হদব। 

৪.১৩) সরকাধর-দবসরকাধর সকল দসক্টদর কাদজর 
স্থাধয়ে/ধনরাপিা/দবতনভাতা/সুদর্াগ সুধবিার মদিয সামঞ্জসয ধবিান করা হদব। 

৪.১৪) আকষ মনীয় কদম মর সুদর্াগ সৃটিকারী ধবধনদয়াগ উৎসাধহত করা হদব। 

৪.১৫) দর্ সকল বািা কম মক্ষ্ম বযদ্ধিদের কম ম হদত েুদর রাদখ তা অপসারদনর 
জনয সাংধিি সকদলর সমধন্বত প্রদচষ্ঠা ও কার্ মক্রম গ্রহণ বািযতামযলক করা হদব। 

৪.১৬) শ্রদমর নুযনতম মান রক্ষ্া করা এবাং শ্রদমর নুযনতম মজরুী ধনি মারণ ও এর 
প্রদয়াগ ধনদ্ধিত করা হদব। 
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৫। বিজ্ঞান/প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী েক্ষ্তা 

৫.১) ধবজ্ঞান প্ররু্দ্ধিদত েক্ষ্ কমীদের জনয কম মসাংস্থাদন ধবদশষ বযবস্থায় 
দবতন/ভাতা/সুদর্াগসুধবিা (???) ধনি মারণ করা হদব। ধনি মাধরত দপশায় ধনদবধেত 
দসবা প্রাধপ্তর লদক্ষ্য দর্াগয দপশাজীধবদেরদক দস সুদর্াগ সুধবিা প্রোন করা হদব । 
এ িরদণর ধবদশষাধয়ত পদে ধনদয়াগ ও তাদের দপশাোরী কম মকান্ড 
পক্ষ্পাতহীনভাদব মযলযায়ন করা হদব।  

৫.২) উচ্চ েক্ষ্তা সম্পন্ন বযদ্ধিবগ মদক ধবদশষ কাদজ িদর রাখার জনয প্রদণােনা 
পযণ ম ও লক্ষ্যধভধিক োধরত কম মসযধচ গ্রহণ করা হদব।  

৫.৩)  উচ্চ েক্ষ্তা সম্পন্ন বযদ্ধিদের গদবষণা উদ্ভাবন ও উন্নয়নমযলক কাদজ 
সাংধিি সকদল সহায়তা ও প্রাধিকার প্রোন করদবন। প্রদয়াজদন তাদেরদক ‘ধবদশষ 
দশ্রণীভযি’ করা হদব। 

৫.৪) ধবদেদশ কম মরত এ িরদণর ধবদশষ েক্ষ্তাসম্পন্ন বযদ্ধিদেরদক দেদশই 
আকষ মণীয় সুদর্াগ-সুধবিা প্রোদনর প্রধতশ্রুধত ধেদয় দেদশ এদস কাজ করার জনয 
অনুপ্রাধণত করা হদব । 

৫.৫) ধবদশষজ্ঞদের অবসদরর সময়সীমা কম মক্ষ্মতার ধভধিদত পক্ষ্পাতহীনভাদব 
সরকার ধনি মারণ/পযন:ধনি মারণ করদব ।  

৫.৬) ধবজ্ঞান প্ররু্দ্ধি ও উদ্ভাবনী কাদজর চাধহো পযরদণর জনয জাতীয় দকৌশল ও 
কার্ মক্রম ধনি মারণ করা হদব। এর  জনয প্রদয়াজনীয়  প্রকৃত চাধহো ধনরুপন, 
উচ্চতর েক্ষ্তাসম্পন্ন বযদ্ধিদের পযাদনল নতরী, েক্ষ্ জনবল সৃজন এবাং তাদের 
ধনদয়াগ ও দসবা গ্রহণ প্রদ্ধক্রয়া ধনি মারণ উি দকৌশলপদত্রর অাংশ হদব।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

৫.৭) উপর্ুি দকান মন্ত্রণালয় এ দকৌশলপত্র প্রণয়দনর জনয োধয়েপ্রাপ্ত হদব 
এবাং সাংধিি সকল মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/সাংস্থা দকৌশলপদত্রর আদলাদক প্রণীত 
কম মপধরকল্পনা বাস্তবায়ন করদব।  
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চসক্টর তভতিক কর্ মসংস্থান নীতত  

৬। সাধািণ প্রস্তািনা (General Approach) 

৬.১) বড় বড় প্রকদল্পর সাদে সাংরু্ি ধবধনদয়াগ ধসিাদন্ত কম মসাংস্হাদনর ধবষয়টি 
ধবদবচনায় রাখা আবশযক। কম মসাংস্থাদনর ধবষয়টি সকল প্রদণােনার দক্ষ্দত্র 
আবশযকীয় শতম ধহদসদব গণয করা হদব। দর্ দকান ধবধনদয়াগ প্রস্তাদব ধবধনদয়াগ 
কারীদের সুধবিা প্রোদনর দক্ষ্দত্র কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটি একটি আবশযকীয় 
মানেন্ড (Criteria) ধহদসদব গণয হদব।  

৬.২) ধশদল্প প্রদণােনা নীধতদত কম মসাংস্থাদনর উপর সাংধিি ধশদল্পর প্রভাব ধবদবচনা 
করা হদব। আমোনী-রপ্তানীদত কর মওকুফ বা অনয প্রদণােনার কাঠাদমা 
প্রণয়দনর দক্ষ্দত্র তা কম মসাংস্থাদন সহায়ক ধকনা তা ধবদবচনা করা হদব। 

৭। কৃতষ খাত  

৭.১) কম মসাংস্থাদনর সবদচদয় বড় দসক্টর ধহসাদব কৃধষদত রু্বকদের আকষ মণ করা ও 
আগ্রহী কদর দতালার জনয প্রচধলত পযদরাদনা পিধত পধরহার কদর আিুধনক 
র্াধন্ত্রক ও অধিক উৎপােনশীল প্রাধতষ্ঠাধনক ও কাধরগধর ধভধিক কৃধষ কার্ মক্রম 
পধরচালনা পিধত প্রবতমন উৎসাধহত করা হদব।  

৭.২) খােয ধনরাপিা ও কম মসাংস্থাদনর সুদর্াদগর ধেক ধবদবচনায় দরদখ কৃধষ খাদতর 
উন্নয়ন এবাং এ খাদত মানুদষর সম্পৃিতা িদর রাখার জনয প্রদণােনামযলক কম মসযধচ 
গ্রহণ করা হদব।    

৭.৩) কৃধষ খাতদক কম মসাংস্থাদনর সবদচদয় বড় অপ্রাধতষ্ঠাধনক (Informal) দক্ষ্ত্র 
ধহদসদব ধবদবচনা কদর উৎপােনশীলতা বৃদ্ধি, মযলয সাংদর্াদ্ধজত পণয উৎপােদনর 
সুদর্াগ সৃটি এবাং পদণযর মযলয সাংদর্াজদনর ধবধভন্ন স্তরদক (Value Chain) কৃধষ 
বান্ধব করার জনয সকল প্রকার সুধবিা প্রোন করা হদব।  
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৭.৪) ধবদশষকদর গ্রাদমর মধহলা ও রু্বকদের কৃধষকদম ম ধনদয়াদ্ধজত রাখার লদক্ষ্য 
কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র খামার স্থাপন ও পধরচালনায় উদেযিা নতরী, কাধরগরী সুদর্াগ প্রোন, 
মযলিন সহদর্াধগতা ইতযাধে প্রোন করা হদব।  

৭.৫)  উৎপােন বযয় হ্রাস, ফলন পরবতী অপচয় দরাি এবাং অপর্ মাপ্ত মযলয 
প্রাধপ্তর ঝুুঁ ধক দেদক কৃধষপণয উৎপােনকারীদের মুি করার জনয ভতুমধক প্রোন, 
ভতুমধকমযদলয কৃধষ উপাোন ও সরঞ্জামাধে সরবরাহ, খােয সাংরক্ষ্ণ ও প্রদ্ধক্রয়াজাত 
করণ ধশল্পস্থাপন এবাং বাজার বযবস্থা বািা মুি করা হদব 

৭.৬ উৎপােনশীল কম মসাংস্থাদনর জনয গ্রামীণ রু্বকদের প্রধশক্ষ্দনর মািযদম কৃধষ 
উদেযািা ধহদসদব গদড় দতালা হদব।  
 
৭.৭) পিাৎপে অঞ্চলদক অগ্রাধিকার ধেদয় গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীর জনয ধবধভন্ন 
ধবদশষাধয়ত কম মসাংস্থান কম মসযধচ গ্রহণ এবাং সুধবিাদভাগীদের অাংশগ্রহদণ এ সকল 
কম মসযধচ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পধরবীক্ষ্দণর বযবস্থা রাখা হদব।   

 

৮। র্যানুদ্ধেকোতরং চসক্টর/উৎপােন খাত  

৮.১) নবধশ্বক প্রধতদর্াধগতা, উৎপােনশীলতা বাড়াদনা, ধবধনদয়াগ বৃদ্ধি, গদবষনা ও 
উন্নয়ন গধতশীল করা (Stimulation) আঞ্চধলক উন্নয়ন ইতযাধের চযাদলঞ্জ 
ধবদবচনায় দরদখ উৎপােন খাদতর জনয নীধত ধনি মারণ করা হদব। দকননা এ 
খাদতর উন্নয়ন প্রাধতষ্ঠাধনক ও দশাভন কম মসাংস্থান সৃটির সাদে সরাসধর সম্পধকমত।  

৮.২) অসাংগটঠত উৎপােন খাদত (Unorganized Manufacturing Sector) 
মানসম্মত/দশাভন কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ বাড়াদনা (Enhancement) এবাং সাংগটঠত 
ও অসাংগটঠত উভয় প্রকার উৎপােন দসক্টদর কমীদের উপর্ুি আয়/মজধুর, 
কম মপধরদবশ ও সামাদ্ধজক ধনরাপিা ধনদ্ধিত করার জনয ইধতবাচক পেদক্ষ্প গ্রহণ 
করা হদব।  

৮.৩) উৎপােন (Manufacturing) খাদত উৎপােনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাধশ 
কম মসাংস্থাদনর হার (Intensity) বাড়াদত প্রদয়াজনীয় নীধত গ্রহণ করা হদব ।  
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৮.৪) শ্রমঘন ধশল্প, র্ো: বস্ত্র/পািধশল্প, চামড়া ধশল্প, খােয ও পানীয় ধশল্প হস্তধশল্প, 
চা/ রাবার ধশল্প, কাঠ ধশল্প ইতযাধে প্রবৃদ্ধি েরাধন্বত করার জনয আধে মক ও অনযানয 
প্রদণােনামযলক বযবস্থা গ্রহণ করা হদব।  

৮.৫) উৎপাধেত পণয রপ্তাধনর মািযদম নবদেধশক মুদ্রা আদয়র সুদর্াগ সৃটির জনয 
পদণযর বাজার অনুসন্ধান, রপ্তাধনর সম্ভাবযতা র্াচাই এবাং রপ্তাধনর প্রদ্ধক্রয়া 
সহজতর করার জনয পেদক্ষ্প দনয়া হদব।  

৮.৬) ধবেযমান উৎপােনমযখী ধশদল্পর উৎপােন ও প্রদ্ধক্রয়াজাতকরদণর দক্ষ্দত্র 
উচ্চমযলয সাংদর্াজদনর মািযদম (Designing, Marketing) উচ্চ আয়সম্পন্ন 
কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটি করা হদব, র্াদত শ্রম উৎপােনশীলতার (Labour 
Productivity) প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়।  

 

৯। ের্ যটন খাত 

৯.১) পর্ মিন ধশল্প ও দহাদিল বযবস্থাপনায় উৎপােনশীলতা বৃদ্ধি ও দপশাোধর 
উৎকষ মতা অজমদনর লদক্ষ্য ধবধনদয়াগ আকষ মদণর জনয প্রদণােনা মযলক বযবস্হা 
গ্রহণ এবাং েক্ষ্ জনবল সৃটির ধবদশষ কার্ মক্রম গ্রহণ করা হদব।  

৯.২) পর্ মিন ধশদল্প ধবশ্ব মাদনর দসবা ধনদ্ধিত করার জনয জনবল নতরী ও দসবা 
দক্ষ্দত্রর উৎকষ ম সািদনর জনয প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন করা হদব। (Safety, 
Infrastructure, Privacy etc) 

৯.৩) কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটির উদেদশয পর্ মিন ধশদল্পর ধবকাদশ দবসরকাধর 
খাতদক ধবদশষ প্রদণােনা ও নীধতগত সমে মন প্রোন করা হদব।  

১০। আইবসটট ও তবতপও বযবহার [ICT and Business Process Outsourcing 

(BPO)]  

১০.১) আইধসটি বযবহার (ICT applicaiton) ও আইধসটি সমধে মত (Supported) 
খাদত কম মসাংস্থান বৃদ্ধির জনয প্রাধতষ্ঠাধনক সহদর্াধগতা প্রাধপ্তর লদক্ষ্য দবসরকাধর 



  26 

পর্ মাদয় উদেযািা সৃটি এবাং ধপধপধপ (Private Public Partnership) এর আওতায় 
প্রধতষ্ঠান গড়ার উদেযাগদক গদড় দতালাদক উৎসাধহত করা হদব। 

১০.২) প্রদয়াজদন স্থানীয়ভাদব  উচ্চমযলয সাংদর্াদ্ধজত দসবা প্রোদনর উদেদশয 
দেশীয় প্রধতষ্ঠান গদড় দতালার লদক্ষ্য ধবদেধশ প্রধতষ্ঠাধনক ধবধনদয়াগ উৎসাধহত করা 
হদব।   

১০.৩) দেদশর ধশধক্ষ্ত দবকারদের তাৎক্ষ্ধনক স্বল্প সমদয় কদম ম ধনদয়াগ এবাং 
পরবতী কম মসাংস্হাদনর জনয দর্াগযতা অজমদনর লদক্ষ্য এ দসক্টদর কাজ করার 
জনয উপরু্ি কদর দতালার জনয প্রাধতষ্ঠাধনক ধশক্ষ্া চলাকাদলই পর্ মাপ্ত প্রধশক্ষ্দণর 
বযবস্থা রাখা হদব। 

১০.৪) এ দসক্টদর কাজ করার জনয বুদ্ধিধভধিক কম ম েক্ষ্তা (Soft Employment 
Skills) ও ইাংদরজী েক্ষ্তা োকা প্রদয়াজন। সুতরাাং দপশা ধভধিক (Business 
Focused), বাস্তব সমসযা সমািাদন েক্ষ্ ও ভাষায় পারেশী জনশদ্ধি গদড় দতালার 
উপদর্াগী প্রধশক্ষ্ণ কম মসযধচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হদব।  

১০.৫) ICT and BPO দসক্টদরর উন্নয়ন ও সম্প্রসারদনর জনয প্রদয়াজনীয় 
অবকাঠাদমা স্হাপন করা হদব। 

১০.৬) দবসরকাধর দসবাোনকারী (Private Service Providers) দেরদক ধনবধন্ধত 
কদর তাদের সাদে সরকাধর ও অনযানয প্রধতষ্ঠাদনর দসবার সমন্বয় সািন করা হদব।  

১০.৭) দেশী-ধবদেশী আইটি সমসযা সমািান ও আইটি পণয উৎপােদন সক্ষ্ম 
দেশীয় আইটি প্রধতষ্ঠানসমযহদক উৎসাধহত করা হদব। বড় প্রধতষ্ঠান গড়দত 
সহায়তার জনয ধবধনদয়াগ তহধবল প্রধতষ্ঠায় সরকার সহায়তা করদব।  

১০.৮) আইধসটি দসক্টদর ধবধনদয়াগকারীদের আধে মক ও প্রাধতষ্ঠাধনক প্রদণােনা প্রোন 
করা হদব । 

১১।  স্বাস্থয চসবা  

১১.১) সমীক্ষ্ার মািযদম স্বাস্থয দসবার জনয প্রদয়াজনীয় জনবদলর সাংখযা ও মান 
ধবষয়ক তেযভাণ্ডার নতরী করা হদব।  
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১১.২) চাধহোর সাদে সাংগধত দরদখ স্বাস্থয দসবার জনয প্রদয়াজনীয় জনবল গদড় 
দতালার জনয প্রধশক্ষ্ণ প্রোন ও ধশক্ষ্াোদনর বযবস্থা করা হদব।  

১১.৩) স্বাস্থযদসবা শুিু মাত্র কম মসাংস্থাদনর দক্ষ্ত্র নয় এটি একটি মানধবক দসবাোন 
দক্ষ্ত্র। সুতরাাং স্বাস্থযদসবায় কম মসাংস্থাদনর জনয আগ্রহী মানধবক মযলযদবাি সম্পন্ন 
বযদ্ধিদের উে্বুি করা হদব। দসবা প্রাধপ্ত ধনদ্ধিত করদত উপরু্ি  সাংখযক দর্াগয 
স্বাস্থযকমী ধনদয়াগ করা হদব। 

 ১১.৪) দসবার মান বজায় দরদখ দবসরকাধর উদেযাদগ স্বাস্থযদসবা উন্নয়ন উৎসাধহত 
করা হদব। পক্ষ্পাতহীন ও ননব মযদ্ধিক পিধত অনুসরণপযব মক সকল দসক্টদর 
পদোন্নধতর িারা (Career Path) সুধনধেমি করা হদব (Clearly Define)  

১১.৫) জাতীয় স্বাস্থয তেয ভাণ্ডাদরর অাংশ ধহদসদব স্বাস্থয দসবায় ধবদশষাধয়ত 
েক্ষ্তাসম্পন্ন মানব সম্পদের তেয ভাণ্ডার গদড় দতালা হদব।  

১২। িন্দি ও পনৌ েবিিহন পসক্টি: 

১২.১) বন্দর বযবস্থাপনা ও দনৌপধরবহন দসক্টদর কাজ করার জনয প্রদয়াজনীয় 
ধশক্ষ্া ও প্রধশক্ষ্ণ প্রোদনর জনয উপর্ুি প্রধতষ্ঠান স্থাপন করা হদব। 

১২.২) বন্দর বযবস্থাপনা ও দনৌ-পধরবহন খাদত কাদজর সুদর্াগ-সুধবিা ও 
প্রদয়াজনীয় েক্ষ্তা সম্পদকম গণ অবধহতকরণ কম মসযধচ দনয়া হদব। 

 
১৩। েবিয়িি িান্ধি কর্ য:  

১৩.১) সকল দসক্টদরর কম মদক্ষ্ত্র পধরদবশ বান্ধব করার জনয সািারণভাদব 
সকলদক দমৌধলক ধশক্ষ্া ও প্রধশক্ষ্ণ প্রোন করা হদল র্াদত তাুঁরা বতমমান 
কম মদক্ষ্ত্রদক পধরদবশ বান্ধব কম মদক্ষ্দত্র রুপান্তর করার প্রয়াস গ্রহণ কদর । 

১৩.৩) পধরদবশ বান্ধব কম মদক্ষ্ত্র নতরীর উদেদশয প্রধতদবশ (Climate) অধভদর্াজন, 
ক্ষ্য়ক্ষ্ধত হ্রাস, দনধতবাচক প্রভাব প্রশমন (Damage mitigation), ঝুুঁ ধক ধনরুপন, 
জ্বালানী েক্ষ্তা, নবায়নদর্াগয জ্বালানী এবাং সদব মাপধর পাধন ও মৃদ্ধিকা সম্পদের 
মত মযলযবান প্রাকৃধতক সম্পদের ভারসামযপযণ ম ও দিকসই বযবহাদরর ধবষদয় 
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উে্বুি করা ও সদচতনতা অজমদনর জনয সকলদক ধশক্ষ্া প্রোন করা হদব। 
ধদ্বতীয় পর্ মাদয় প্রধশক্ষ্দণর সুদর্াগ ও মাত্রা বৃদ্ধি কদর পধরদবশ ও প্রধতদবদশর 
ভারসাময মযলযায়ন ও মধনিধরাং-এর ধবষদয় জ্ঞান প্রোন করা হদব।  

১৩.৪) পধরদবশ বান্ধব শ্রম বাজাদরর ধবষদয় সমীক্ষ্া, সম্ভাবযতা র্াচাই, উপদর্াধগতা 
ও অে মনীননধতক প্রভাব ইতযাধে ধবষদয় গদবষণা কম ম উৎসাধহত করা হদব।  

১৩.৫) পধরদবশ বান্ধব কম মদক্ষ্ত্র নতধরর জনয উদেযািাগণদক উৎসাধহত করার 
লদক্ষ্য প্রদণােনা ও কাধরগধর সহায়তা প্রোন করা হদব । 

১৪। অবকাঠাদ্ধর্াদ্ধত তবতনদ্ধয়াগ:  

১৪.১) দেদশ অবকাঠাদমা ধনম মাদণ ধবধনদয়াগকারীদের ধবদশষ প্রদণােনা, আধে মক-
কাধরগধর সহায়তা এবাং প্রধশক্ষ্দণর বযবস্থা গ্রহণ করা হদব। দেদশ এবাং ধবদেদশ 
মানসম্পন্ন কাদজর অধভজ্ঞতা সম্পন্ন দেশীয় নাগধরকদের জ্ঞান ও েক্ষ্তা কাদজ 
লাগাদনার উদেদশয তাুঁদেরদক আধে মক ও পেমর্ মাোগত ধবদশষ প্রদণােনা প্রোন 
করা হদব । 

১৪.২) স্থানীয় পর্ মাদয়র সম্পে দ্বারা স্থানীয় অবকাঠাদমা উন্নয়দন স্থানীয় জনবল 
ধনদয়াদগর উপর দজার দেয়া হদব। 

১৪.৩) স্থানীয় সরকার প্রধতষ্ঠানদক কম ম সুদর্াগ সৃটির প্রদ্ধক্রয়ায় কাদজ লাগাদনার 
জনয সম্পে সৃটি ও সম্পদের বযবহার ধবধি উন্নয়দনর মািযদম শদ্ধিশালী করা 
হদব।  

১৪.৪) দশাভন (Decent) কম মপধরদবশ নতরীদত দবসরকারী প্রধতষ্ঠাদনর উদেযাদগ 
স্থানীয় সরকার প্রধতষ্ঠান হদত সহায়তা গ্রহণ করা হদব । 

১৫। কলা, সংগীত ও সৃষ্টিধর্ী তশল্প ঃুঃ 

১৫.১) ধশল্পকলা ও সৃটিিমী ধশদল্প নীধত ধনি মারণ এই িারণার ধভধিদত হদব দর্, 
একটি সৃটিশীল জাধত ধবদনােন, জনগদণর মদনাভাব প্রকাশ করা, বণ মনা করা, 
অধভজ্ঞতা ধবধনময় করার সৎ সাহস দর্াগাদনা, দেশজদুড় উদ্ভাবনী পধরচর্ মা এবাং 



  29 

অধিকতর উৎপােনশীলতার অবোন রাখার মািযদম অাংশগ্রহণমযলক সমাজ এবাং 
অধিক প্রকাশমান ও প্রতযয়ী নাগধরক উপহার দেয়।  

১৫.২) জাতীয়/আন্তজমাধতক পর্ মাদয় স্বীকৃধতপাপ্ত সৃটিশীল দমিা ও দর্াগযতা সম্পন্ন 
োত্রদের ধবদশষ প্রধশক্ষ্ণ, েক্ষ্তা উন্নয়ন, প্রদণােনা োন এবাং দমিাবৃধি প্রোন 
করা হদব র্াদত তার প্রাধতষ্ঠাধনক ধশক্ষ্া বািাগ্রস্ত না হয় । 

১৫.৩) বতমমান প্রচধলত ধশক্ষ্া বযবস্থায় দমিা অনুসস্থান, তাদের গদড় দতালা এবাং 
ধশল্পকলা, সাধহতয সাংগীত ও সৃজনশীল ধশদল্প তাদের জীবনিারা (Career) ধনদ্ধিত 
করার জনয ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠানসমযদহ প্রদয়াজনীয় সম্পদের সমাদবশ করা হদব।  

১৬। অনযানয সম্ভািনার্ে কর্ যয়ক্ষত্র (Emerging Spheres) 

১৬.১) ধশল্প-বাধণজয ও দসবার প্রসার ঘিাদনার জনয বযাপক দর্াগাদর্াদগর ধভধি 
রচনা ও নবধশ্বক প্রধতদর্াধগতার জনয ধনদজদের নতধর করদত দেদশ দপশাোর 
বযবস্থাপক, দপশাজীবী, কাধরগর দসবাকমী এবাং কমী বাধহনী গদড় তুলদত হদব। 
ধবদশষাধয়ত এক কমী বাধহনী গদড় দতালার জনয সকল পর্ মাদয় ধশক্ষ্া ও েক্ষ্তাদক 
সদব মাচ্চ অগ্রাধিকার ধেদয় সেতা ও ধনরদপক্ষ্তার সাদে বযদ্ধি বাোই প্রদ্ধক্রয়া 
সম্পন্ন করা হদব । বাোইকৃত েক্ষ্ জনবল উপর্ুি সকল স্থাদন পোয়ন কদর 
সদব মাচ্চ পর্ মাদয়র উৎপােনশীলতা ধনদ্ধিত করদত হদব। জাতীয় ধবদশষ গুরুেপযণ ম 
দক্ষ্দত্র বযদ্ধি ধনদয়াদগ পক্ষ্পাতহীন ধসিান্ত গ্রহণ করা হদব।  

১৬.২) (ধসঙ্গাপুদরর মত) ধবদশ্ব অে মননধতক ধববতমদনর দক্ষ্দত্র নবধশ্বক দমিাদকদে 
পধরণত হওয়া দেদশর অনুসরদণ বাাংলাদেশদক আঞ্চধলক দমিাচচমা দকদে পধরণত 
করার জনয দেদশ দমিা সমাদবশ ঘিাদনার জনয সকল পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদব। 
এ দক্ষ্দত্র ধদ্বপাধক্ষ্ক ও বহুপাধক্ষ্ক সহদর্াধগতা উৎসাাধহত করা হদব।  

১৬.৩) েক্ষ্ জনবল সৃটির চযাদলঞ্জ দমাকাদবলা করার জনয িুল, কদলজ, 
ধবশ্বধবেযালয় ও কাধরগধর ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠানসমযদহ প্রদয়াজনীয় সাংিার কদর মানধবক 
মযলযদবাি সৃটিকারী ধশক্ষ্াসহ কম মমযখী ধশক্ষ্া প্রোদনর সকল বযবস্থা গ্রহণ করা 
হদব।  

১৭। অপ্রাবতষ্ঠাবনক কর্ যসংস্থান (Informal Employment) 
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১৭.১) কম মসাংস্থান প্রসাদরর দকৌশল ধহদসদব ধবদশষ উদেযািা উন্নয়ন কম মসযধচ 
(Entrepreneurship development) গ্রহণ করা হদব। বযবসা প্রধতষ্ঠাদনর মর্ মাোর 
ধবষদয় সামাদ্ধজক-সাাংিৃধতক েৃটিভধঙ্গর পধরবতমন করার জনয বযবস্থা গ্রহণ করা 
হদব।  

১৭.২) দর্ সকল বযবসাধয়ক উদেযাগ কম মসাংস্থাদনর উপর্ুি দক্ষ্ত্র বদল ধচধিত হদব 
দস সব উদেযাদগ ধবদশষ কম মসযধচর মািযদম েক্ষ্তা উন্নয়ন, সহজ শদতম আধে মক 
সহায়তা োন, উৎপাধেত পণয বাজারজাতকরদণ পরামশ মোন এবাং সামধয়ক 
অে মননধতক উত্থানপতন প্রসযত ঝুুঁ ধকর জনয বীমা সুধবিা প্রোন করা হদব।  

১৭.৩) দবসরকাধর দসক্টদরর  সাংগঠনসমযদহর সাদে সরকাধর উদেযাদগর ধনধবড় 
দর্াগসযত্র স্থাপন করা হদব।  

১৭.৪) িুল কদলজ দেদক ধবধভন্ন পর্ মাদয় ঝদর পড়া রু্বক/রু্বতীদের কম ম উদেযাগ 
সৃটিকদল্প সরকাধর প্রধতষ্ঠাদনর মািযদম (দর্মন: কম মসাংস্থান অধিেপ্তর) প্রদয়াজনীয় 
সকল পরামশ ম ও সহায়তা (Support Service) প্রোন করা হদব। দসবাগুদলা হদব 
প্রধশক্ষ্ণ প্রোন, স্ব-কম ম উদেযাদগর জনয মানধসক প্রস্তুধত গ্রহণ ও মদনাবল 
দজাগাদনার জনয উে্বুিকরণ অনুষ্ঠান, পরামশ ম, তেয সরবরাহ, দমন্টধরাং, প্রধশক্ষ্ণ 
পরবতী দসবা ইতযাধে। 

১৭.৫) বযবসাধয়ক/উৎপােনমযখী প্রধতষ্ঠান স্থাপদনর দক্ষ্দত্র শ্রধমক ধনদয়াদগর 
শতমাবলী, আয়কর ও মযলয-সাংদর্াজন কর ইতযাধে পধরদশাি সাংক্রান্ত জটিলতা ও 
হয়রানী েযর করা হদব। শ্রধমদকর প্রাপয সুধবিা প্রোন এবাং মাধলদকর জনয 
প্রধতষ্ঠান পধরচালনায় সুধবিা অসুধবিার মদিয ভারসাময সৃটির জনয প্রদয়াজনীয় 
ধবধিগত সাংিার করা হদব। 

১৭.৬) কু্ষ্দ্র বযবসা প্রধতষ্ঠানদক আকষ মনীয় শদতম ঋণ ও বযবসা স্থাপন দসবা প্রোন 
করা হদব। তদব কম ম দক্ষ্দত্র ধনরাপিা মান বজায় রাখা দসবা প্রাধপ্তর দর্াগযতার 
শতম বদল গণয হদব । 

১৭.৭)  কু্ষ্দ্র বযবসা প্রধতষ্ঠাদনর তেযভাণ্ডার গদড় দতালা হদব, র্া বযবসা 
স্থাপন দসবাোন কার্ মক্রম মধনিধরাং-এ সহায়ক হদব।  
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১৭.৮) ধশল্প এলাকাসমযদহ শ্রধমকদের আবাসদনর বযবস্থা করার জনয সমে মন 
দর্াগাদনা হদব র্া শ্রম উে্বৃি এলাকা (পেী) হদত শ্রম সুদর্াগঘন এলাকায় 
(শহর/ধশল্প) শ্রধমকদের অবস্থান ধনদ্ধিত কদর কম মসাংস্থাদনর দক্ষ্দত্র ভারসাময রক্ষ্া 
করার জনয সহায়ক হদব।  

১৭.৯) প্রাধতষ্ঠাধনক ধশক্ষ্া োকার পরও বযবহাধরক বাস্তব জ্ঞান না োকার জনয 
কদম ম ধনরু্ি হদত অপারগদের উপর্ুি কম মপযব ম সাংরু্দ্ধির বযবস্থা করা হদব।  

১৭.১০) উৎপাোনশীল কাদজ েীঘ মসময় িদর রাখার জনয ঝুুঁ ধকপযণ ম কাদজ 
ধনদয়াদ্ধজত শ্রধমক/কম মচারীদের েীঘ মদময়াধে স্বাস্থয দসবা ও কলযাণমযলক সকল 
সুধবিা প্রোন ধনদ্ধিত করা হদব র্াদত তাদের কার্ মকর কম মকাল (Effective 
working life) কদম না র্ায়। 

১৭.১১) দশাভন ও মানসম্মত কম ম পধরদবশ ধনদ্ধিত করা হদব র্াদত 
শ্রধমকদের স্বেন্দ ও আনন্দময় অবস্থান ধনদ্ধিন্ত হয়। 

১৭.১২) প্রাধতষ্ঠাধনক ধশক্ষ্া দেদক ধবধভন্ন স্তদর ঝদড় পড়াদের জনশদ্ধিদত 
রুপান্তদরর জনয ধবকল্প পিধত ও বযবস্থাপনায় ধশক্ষ্া প্রোন করা হদব (েুরধশক্ষ্ণ, 
বৃধি প্রোন, খন্ডকাধলন কম মসাংস্থান ইতযাধে)।  

১৮। কু্ষদ্র ও র্াঝাবি বিল্প 

১৮.১) কু্ষ্দ্র ও মাঝাধর ধশল্প নীধতর অনুসরদণ কম মসাংস্থাদনর অনযতম দক্ষ্ত্র ধহসাদব 
এ িরদণর ধশল্প স্থাপদনর সহায়তাোন ও পৃষ্ঠদপাষকতা করা হদব।  

১৮.২) এ দসক্টদর শ্রধমকদের কদম ম বহাল োকার দক্ষ্দত্র উচ্চমাত্রার অধস্থধতশীলতা 
/ উচ্চমাত্রার আন্ত:প্রধতষ্ঠান গমানাগমন ও সাাংগঠধনক বযবস্থাপনাজধনত কারদণ 
শ্রধমকদের েক্ষ্তা উন্নয়দনর দক্ষ্দত্র বািাসমযহ েযর করা হদব। উপর্িু স্থাদন 
উপর্ুি কমী ধনদয়াগ ধনদ্ধিত করার জনয েক্ষ্ ও ধনদবধেত শ্রধমকদের 
তেযভাণ্ডারসহ একটি পুল গঠন করা হদব। ধবধক্ষ্প্তভাদব অপ্রাধতষ্ঠাধনক পিধতদত 
শ্রধমক ধনদয়াগ না কদর দর্াগযতা ও েক্ষ্তার ধভধিদত সযষম সুদর্াগ-সুধবিা ধেদয় 
ধনদয়াগ প্রোন , দশাভন কম মপধরদবশ নতধর ও সামাদ্ধজক ধনরাপিা প্রোন করা 
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হদলা শ্রধমকদের কম মদক্ষ্দত্র অধস্থধতশীলতা হ্রাস ও উৎপােনশীলতা বৃদ্ধি পাদব। 
কু্ষ্দ্র ধবধনদয়াগকারী ও উদেযািাদেরদক দস লদক্ষ্য কাজ করার জনয উে্বুি করা 
হদব।  

১৮.৩) সরকাধর, বযদ্ধিমাধলকানািীন ও সযশীল সমাদজর প্রধতষ্ঠানসমযদহর (দর্মন: 
বযবসায়ী ও ধশল্পপধতদের সাংগঠন) মািযদম SME-দক দমিা-সত্ত্ব সম্পধকমত দসবা 
র্ো ওদয়বধভধিক সাধব মক তেয সরবরাহ (Provide Comprehensive Web based 
Information) ও দমিাসত্ত্ব ধবষদয় দমৌধলক পরামশ ম প্রোন এবাং উদ্ভাবন ও প্ররু্দ্ধি 
হস্তান্তর (Technology Transfer) ধবষদয় সহায়তা প্রোদনর বযবস্থা (Machanism) 
দনওয়া হদব।  

১৮.৪) কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটিদত ধবধিগত বািা অপসারণ করা হদব এবাং 
অপ্রদয়াজনীয় ও েুব মহ (Burdensome) ধবধিগত ও প্রশাসধনক ধবিান সাংিারপযব মক 
সহজতর করা হদব। অবািয ও অেক্ষ্ শ্রধমকদের অপসারদণর বা তাদের ধবরুদি 
অনয শাদ্ধস্তমযলক বযবস্থা গ্রহদণর দক্ষ্দত্র বািা েযরীকরদণ ধবিানাবলীর প্রদয়াজনীয় 
সাংিার করা হদব।  

১৮.৫) কম মসাংস্থাদনর মািযদম োধরদ্র ধনরসদনর লদক্ষ্য এসএমই-দক শদ্ধিশালী করা, 
তাদের এধগদয় দনওয়ার জনয তাদের ঋণ সহায়তা, কাধরগধর সহায়তা ও পণয 
বাজারজাতকরদণ সকল সহায়তা প্রোন করা হদব। 

১৮.৬) এসএমই উদেযািা নতধর, কমী প্রস্তুত ও তাদের েক্ষ্তা উন্নয়ন ও হালনাগাে 
রাখা এবাং ধশক্ষ্া ও বাস্তব কম মক্ষ্মতার মদিয ধবরাজমান বযবিান েুরীকরদণ ধবদশষ 
লাগসই প্রধশক্ষ্ণ প্রোন করা হদব। 

১৮.৭) উদেযািা উন্নয়দনর জনয চলমান সকল প্রকল্প ও দকৌশল বযবহার এবাং 
প্রদয়াজদন পধরবতমন ও পধরবি মন করা হদব। 

১৮.৮) শ্রম বাজাদরর দকান ইসুয/ধবষয় এসএমই ধবকাদশ প্রধতবন্ধকতা সৃটি কদর 
বদল প্রতীয়মান হদল তা ধবদিষণ কদর ভারসামযপযণ ম বযবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

সাধারণ নীতত 
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১৯। ঝুুঁ বকেূণ য (Vulnerable) ও প্রততবন্ধী এবং এলাকাতভতিক 
পশ্চাৎপে/অনগ্রসর জনদ্ধগাষ্ঠীর জনয কর্ মসংস্থাদ্ধনর সুদ্ধযাগ সৃষ্টি  

১৯.১) দেদশর সকল ঝুুঁ ধকপযণ ম, প্রধতবন্ধী এবাং অঞ্চলধভধিক বা জাধতগতভাদব 
অনগ্রসর জনদগাটষ্ঠর তেযভাণ্ডার গদড় দতালা হদব। এ তেযভাণ্ডার তাদের 
বযদ্ধিগত, সামাদ্ধজক এবাং দর্াগযতা ও েক্ষ্তা সাংক্রান্ত সকল উপাি অন্তভুমি 
হদব। (দর্মন: আগ্রহ, জ্ঞান, দমিা, শাধরধরক-মানধসক, প্রধতবন্ধকতার ধববরণ, 
সৃজনশীলতা, চাধহো, বৃধিমযলক প্রধশক্ষ্ণ প্রদয়াজনীয়তা ধবদশষ সক্ষ্মতা, মানধসক 
তৎপরতা) 

১৯.২) ঝুুঁ ধকপযণ ম, প্রধতবন্ধী এবাং অঞ্চলধভধিক বা জাধতগতভাদব 
পিাৎপে/অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর জনয উপর্ুি ধবদশষ কম মসমযদহর তাধলকা এবাং 
ঐ কদম ম তাুঁদের ধনরু্ি হওয়ার শতমাবলী ধনি মারণ কদর দশাভন কম মদক্ষ্ত্র ধনদ্ধিত 
করা হদব র্াদত তাদের দ্বারা সদব মাচ্চ উৎপােনশীলতা অজমন করা ও বজায় রাখা 
সম্ভব হয়।  

১৯.৩) তাুঁদের কদম মর সুদর্াগ সৃটির সমে মদন ধনদয়াগকারীদের ধবদশষ প্রদণােনা, 
(Tax concession, exemption from statutory payments, financial 
assistance improve physical facilities), ধবদশষ ধশক্ষ্া ও প্রধশক্ষ্ণ প্রোন করা 
হদব।  

১৯.৪) ধচধিত পিাৎপে/অনগ্রসর অঞ্চদল শ্রমঘন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবাং ধশল্প 
ও বাধণদ্ধজযক প্রধতষ্ঠান গদড় তুলদত প্রদণােনামযলক নীধত ও কম মসযধচ গ্রহণ করা 
হদব। 

১৯.৫) বালযধবিবা ও সহায়-সম্বলহীনদের আত্ম-কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটির জনয 
কু্ষ্দ্র ঋণ কার্ মক্রম দজারোর করা হদব। 

১৯.৬) ধবদশষ িরদনর দসবা উন্নয়ন ও বযবসার মািযদম কদম মর সুদর্াগ সৃটির জনয 
সমাজধভধিক সাংগঠন (ধসধবও) ও সুশীল সমাজ সাংগঠন (এফধবধসধসআই) সমযদহর 
মদিয দসতুবন্ধন সৃটি করা হদব। (Improve value chain of products) 
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১৯.৭) ঝুুঁ ধকপযণ ম, প্রধতবন্ধী এবাং অঞ্চলধভধিক বা জাধতগতভাদব 
পিাৎপে/অনগ্রসর জনদগাটষ্ঠর কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটির জনয 
জাতীয়/আঞ্চধলক ও আন্তজমাধতক সাংস্থাসমযদহর সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণ করা হদব।   

১৯.৮) সরকার, ধনদয়াগকতমা ও শ্রধমক সাংগঠনসমযদহর মদিয সদচতনতা বৃদ্ধি, 
আইনী ধশক্ষ্া প্রোন, সমধন্বত বহুমুখী সহদর্াধগতা (Collaboration) সমন্বয় এবাং 
েুস্থ ও অসহায় পধরবারদক অগ্রাধিকার ধভধিদত সহায়তা প্রোদনর মািযদম ঝুুঁ ধকপযণ ম 
ধশশুশ্রম ধনরসন ও ধশশুশ্রম ধনরসন করা হদব।  

১৯.৯) ঝুুঁ ধকপযণ ম, প্রধতবন্ধী এবাং অঞ্চলধভধিক বা জাধতগতভাদব 
পিাৎপে/অনগ্রসর জনদগাষ্ঠীর কদম ম ধনদয়াদগর প্রদয়াজদন ধনদয়াগকারীদের 
প্রাধতষ্ঠাধনক োধয়েদবাি বৃদ্ধি ও এর সমে মদন বযবস্থা গ্রহণ কদর তাদের কম ম 
পধরদবশ দশাভন করার জনয বযবস্থা ধনদত তাুঁদের সদচতন করা হদব ।  

১৯.১০) ধবধবএস পধরচাধলত খানা জধরপ ও শ্রম জধরদপর ফলাফদলর ধভধিদত 
োধরদ্র সীমার নীদচ বসবাসকারী পধরবারগুদলাদক ধচন্ধহত কদর কম মমুখী ধবদশষ 
উদেযািতা উন্নয়ন প্রধশক্ষ্ণ প্রোন, আয়বি মনমযলক ধবদশষাধয়ত কম মসযধচ গ্রহণ এবাং 
সল্পসুদে ও সহজ শদতম বযাাংক ঋদণর প্রোদনর বযবস্থা করা হদব। োধরদ্র সীমা 
অধতদ্ধক্রম না করা পর্ মন্ত এ সুধবিা অবযাহত রাখা হদব। সুধবিাদভাগীদের 
অাংশগ্রহদণ এ সকল কম মসযধচ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পধরবীক্ষ্দণর বযবস্থা রাখা হদব।   

১৯.১১ “সরকাধর বনভয ধম, জলাভয ধম ও অনযানয প্রাকৃধতক সম্পে সমৃি এলাকা 
প্রাকৃধতক পধরদবশ সাংরক্ষ্ণ ও পধরদবশ রক্ষ্ায় ধস্থধতশীল/দিকসই (Sustainable) 
বযবস্থাপনা গড়দত ধবদশষ িরদনর জনদগাটষ্ঠর অাংশগ্রহণ তাুঁদের ক্ষ্মতায়ন করা 
হদব। সম্পদের দিকসই সাংরক্ষ্ণ কাদজ এর উপর ঐধতহযগতভাদব ধনভমরশীল 
জনগণদক সম্পৃি কদর সম্পদের পধরধমত/দিকসই দভাদগর মািযদম তাুঁদের 
জীধবকা অজমদনর সুদর্াগ সৃটি করা হদব। দর্মন: জলাশয়গুদলাদত দজদলদের 
কম মসাংস্থান, বনাঞ্চদল ঐধতহযগতভাদব বসবাসকারী জনদগাটষ্ঠর কম মসাংস্থান, 
সরকাধর ভয ধমদত বনায়ন/দসবাোন (দখয়া ঘাি, দফধর, হাি-বাজার, খুিগাধড়) কাদজ 
সািারণ মানুদষর সামাদ্ধজক অাংশগ্রহণ । 
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২০। োিবলক সাবিযয়স কর্ যসংস্থান (Public Service Employment) (সরকাতর 
োকুরী)  

২০.১) জনসাংখযা, দপশা, বৃধি, ধশল্প-বাধণজয দসক্টর, সমাজদসবা, কৃধষ, স্বাস্থয, ধশক্ষ্া 
ইতযাধে দক্ষ্দত্র দসবা প্রতযাশীর সাংখযা এবাং ধকেু দক্ষ্দত্র দভৌগধলক অবস্থান 
ধবদবচনায় ধবধভন্ন মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/েপ্তর/সাংস্থা কতৃমপদক্ষ্র অিীদন প্রদয়াজনীয় 
সাংখযক জনবল কাঠাদমা নতধর কদর তেনুর্ায়ী দলাক ধনদয়াগ করা হদব। 

২০.২)  সরকাধর চাকধরদত উপর্ুি ধশক্ষ্া ও েক্ষ্তা সম্পন্ন দমিাবীদের সুদর্াগ 
ধনদ্ধিত করা হদব। 

২০.৩) কম মদক্ষ্দত্র দপশাোধরে অজমদনর পে উনু্মি করা হদব এবাং দপশাোর 
কম মচারীদের সততা, োধয়েদবাি ও দর্াগযতার ধভধিদত পে-পদোন্নধতর মািযদম 
প্রদণােনা ধেদয় দসবার মান/কদম ম অবোদনর মান (Standard of Service 

delivery/Services) অকু্ষ্ন্ন/অনমনীয় রাখার পধরদবশ ও সাংিৃধত সৃটি করা এবাং 
বজায় রাখা হদব। 

২০.৪) জনপ্রশাসদনর সকল দসক্টদর সুধনধেমি কাদজ পধরকধল্পতভাদব দপশাোরদের 
অধভজ্ঞতার ধভধিদত ধনরু্ি করা ও ধনদয়াদ্ধজত রাখা হদব র্াদত সটঠক মাদনর 
জনদসবা ধনদ্ধিত করা র্ায়। এতেুদেদশয গণকম মচারীদের উপরু্ি দেধশ-ধবদেধশ 
প্রধশক্ষ্ণ এবাং দপ্রাগ্রাদম অাংশগ্রহদণর সুদর্াগ দেয়া হদব। 

২০.৫) সরকাধর চাকধরদত প্রদণােনার মান ও পধরমাণ দসই পর্ মাদয় রাখা হদব র্ার 
দ্বারা দমিাবীরা এদত অাংশগ্রহদণ আকৃি হয়।  

২০.৬) জনসািারদণর প্রধত দসবার মান ও পধরমাণ উন্নত করার জনয সুশাসদনর 
ধভধিদত কম মচারীদের জবাবধেধহতা ধনদ্ধিত করা হদব। 

২০.৭) সরকাধর চাকধরদক্ষ্দত্র আধে মক ও ননধতক সততা, মযলযদবাি এবাং েক্ষ্তা, 
দর্াগযতা হদব পে-পোয়ন ও পদে অধিটষ্ঠত োকার মযলধভধি।  

২১। বলঙ্গ বিষর্য দ্িূীকিণ এিং র্বহলায়দ্ি সর্-সুদ্ধযাগ তনক্তশ্চতকরণ 
(Gender Mainstreaming) 
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২১.১) মধহলাদের কাদজ ধনদয়াদগর বািা অপসারদণর উদেদশয সুধনয়ধন্ত্রত ধশশু ও 
বৃি দসবা দকে স্থাপন করা হদব।  

২১.২) মধহলাদেরদক নমনীয়/পধরবতমনদর্াগয অধফস সময় প্রোদন ধনদয়াগকতমাদের 
উৎসাধহত করা হদব।  খন্ড-কালীন কাদজর সুদর্াগ োন ও অনলাইদন ঘদর বদসও 
দসবা দেওয়া র্ায় এমন কদম ম মধহলাদের ধনদয়াদগর বযবস্থা করা হদব।  

২১.৩) ধশক্ষ্কতা, আইটি দসক্টদর কাজ, দসধবকা দসবা ইতযাধে কাদজর উপরু্ি 
কদর দতালার জনয মধহলাদের প্রধশক্ষ্ণ প্রোন করা হদব।  

২১.৪) নারী উদেযািা নতধরর জনয তাুঁদেরদক ঋণোন এবাং প্ররু্দ্ধি বযবসা ও 
বাজার বযবস্থাপনা সম্পদকম জ্ঞান োন করা হদব।  

২১.৫) কম মজীধব মধহলাদের কম মদক্ষ্দত্র র্াতায়াত ও কম মস্থদল অবস্থানকাদল ধনরাপে 
পধরদবশ বজায় রাখার বযবস্থা দনয়া হদব।  

২১.৬) কম মজীধব মধহলাদের দর্ৌন হয়রাধন দরাদি জনসদচতনতা সৃটিদত সামাদ্ধজক 
আদন্দালন গদড় দতালা হদব। 

২১.৭) সাংসাদর োধয়ে পালদনর দক্ষ্দত্র পুরুষ-মধহলার সমতা আনয়দনর লদক্ষ্য 
েৃটিভধঙ্গ পধরবতমদনর জনয সামাদ্ধজক সদচতনতা সৃটি করা হদব। 

২১.৮) আইন ও প্রশাসধনক ধনয়ন্ত্রদণর মািযদম প্রাধতষ্ঠাধনক ও অপ্রাধতষ্ঠাধনক খাদত 
ধনদয়াদ্ধজত পুরুষ মধহলা কমীদের সমান কাদজর জনয সমান সম কাদজর সম 
মজধুর ধনদ্ধিত করা হদব। 

২১.৯) জাতীয় অে মনীধতদত অবোন রাখদত ধচধিত ধকেু দসক্টর র্ো: পর্ মিন ও 
দহাদিল বযবস্থাপনা, আইটি, স্বাস্থযদসবা, ধবচার, ধশক্ষ্া, গদবষণা ইতযাধেদত 
মধহলাদের ধনদয়াগ ও কম মপধরদবশ সৃটির বযবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

২১.১০) জাতীয় অে মনীধতদত মধহলাদের অবোদনর র্োর্ে স্বীকৃধত প্রোদনর লদক্ষ্য 
জাতীয় আয় গননার দক্ষ্দত্র প্রদয়াজনীয় সমন্বদয়র উদেযাগ দনওয়া হদব। 
 
২২। শ্রর্বাজার গদ্ধবষণা, তথ্য-উপাি এবং কর্ মসংস্থান চসবা 
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২২.১) বাাংলাদেশ পধরসাংখযান বুযদরার কতৃমক সম্পাধেত Labour force survey (LFS)-

এর উপাি শ্রদমর চাধহো ও দর্াগাদনর প্রােধমক উৎস (Primary source) ধহসাদব 
গৃহীত হদব। এোড়া সরকার কতৃমক সমদয় সমদয় করা ধবদশষ জধরদপর উপাি ও 
ফলাফল এর র্োে মতা (Authentication) র্াচাই সাদপদক্ষ্ নীধত ধনি মারদণর জনয 
(মানবসম্পে ও কম মসাংস্থাদনর অবস্থা ধবদিষণ এবাং কম মসাংস্থান দসবায় পরামশ ম 
গ্রহণ ও বাদজি ধনি মারন ইতযাধে কাদজ) বযবহৃত হদব ।  

২২.২) দেদশ-ধবদেদশ শ্রম বাজাদরর ধবধভন্ন সযচদক অবস্থান জানার জনয সমদয় 
সমদয় সাধব মক বা খাতধভধিক জধরপ বা সমীক্ষ্া পধরচালনা করা হদব। দেদশ 
প্রচধলত আইন ও ধবধি-ধবিাদনর আদলাদক সাংধিি দর্দকাদনা েপ্তর/প্রধতটষ্ঠত 
সমীক্ষ্া/পধরচালনা করদত পাদর।  

২২.৩) জধরপ বা সমীক্ষ্ায় প্রাপ্ত তেয-উপাি এর দগাপনীয়তা ও সটঠকতা 
(Integrity) অকু্ষ্ন্ন দরদখ নীধত ধনি মারক ও অনযানয েপ্তর/প্রধতষ্ঠান/বযদ্ধির 
বযবহাদরর জনয উনু্মি রাখা হদব।  

২২.৪) শ্রম বাজার সাংক্রান্ত সকল তেয-উপাি শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালদয়র 
অিীদন কম মসাংস্থান দসবা প্রোদনর জনয োধয়েপ্রাপ্ত েপ্তর/অধিেপ্তর-এ সাংরধক্ষ্ত 
োকদব। প্রাপ্ত তদেযর ধভধিদত সাংধিি েপ্তর/অধিেপ্তর দসবা প্রতযাশীদের ধনবন্ধন, 
কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটি, কম মসাংস্থাদনর জনয দর্াগয জনবল গদড় দতালা ও কদম ম 
ধনরু্দ্ধিসহ এ সাংক্রান্ত সকল দসবা প্রোন করা হদব। 

২২.৫) কম মসাংস্থান ও কম মসাংস্থান দসবার গধত-প্রকৃধত, চাধহো ও দর্াগান ইতযাধে 
ধনয়ধমত ধবদিষণ এবাং এ সম্পধকমত দসবা প্রোদনর জনয অগ্রাধিকার ধভধিক 
প্রকল্প ও কম মসযধচ গ্রহণ করা হদব। 

২৩। সার্াজিক সংলাপ (Dialogue) ও শ্রর্ সম্পকম (Labour Relation) 

২৩.১) সুস্থ ধশল্প সম্পকম ধনদ্ধিতকরণ এবাং শ্রম অসদন্তাষ প্রশমন ও ধবদরাি 
প্রধতদরাি ও ধনরসদনর জনয মাধলক-শ্রধমক সম্পকম দজারোর করা আবশযক। 
প্রচধলত ধবধি ধবিাদনর আদলাদক সাংধিি েপ্তর-এর জনয কাজ করদব। 



  38 

২৩.২) শ্রম অধিকার ধনদ্ধিতকরণ দশাভন কম মপধরদবশ নতধর, ধনরাপিা ধবিান, 
স্বাস্থযদসবা ইতযাধের জনয প্রচধলত আইন ও ধবধির আদলাদক সাংধিি সকদল বযবস্থা 
গ্রহণ করদব। 

২৪। শ্রয়র্ি র্জুতর (Wages) 

২৪.১) কম মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃটি ও উৎপােনশীলতা বৃদ্ধি এবাং প্রাধতষ্ঠাধনক ও 
অপ্রাধতষ্ঠাধনক (Formal, Informal) নারী-পুরুষ সকল শ্রধমদকর দশাভন কম ম ও 
জীধবকা ধনদ্ধিতকরদণর মদিয ভারসামযপযণ ম অবস্থা বজায় রাখার জনয সরকার 
কতৃমক এতেুদেদশয সৃদ্ধজত ধনম্নতম মজরুী দবাদিমর সুপাধরশ দমাতাদবক 
প্রদয়াজনীয় সকল বযবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

২৪.২) শ্রদমর মজধুর না দেয়া অেবা মজধুর প্রোদনর নবষময েযরীকরদণর জনয 
প্রচধলত আইদনর প্রদয়াগ ধনদ্ধিত করা হদব। 

২৪.৩) উৎপােনশীলতা ও পারেধশ মতা (Performance), জীবন র্াত্রার বযয় ইতযাধে 
ধবদবচনায় শ্রম মজধুর ধনি মারণ ও এদক্ষ্দত্র প্রধতদর্াধগতামযলক মজধুর বৃদ্ধির ধবষদয় 
মাধলক-শ্রধমক আদলাচনার মািযদম বযবস্থা গ্রহণ উৎসাধহত করা হদব। 

২৫। সার্াজিক সুিক্ষা (Social Protection) 

২৫.১) সাধব মকভাদব কম মসাংস্থাদনর দক্ষ্দত্র (LP) সামাদ্ধজক সুরক্ষ্ার নযযনতম মান 
সাংক্রান্ত (MSPF) আইএলও কনদভনশন অনুর্ায়ী সমধন্বত নীধত গ্রহদণর ধবষদয় 
বাাংলাদেশ প্রধতশ্রুধতবি। দেদশ প্রচধলত সকল সামাদ্ধজক সুরক্ষ্া কম মসযধচদত 
অগ্রাধিকার ধভধিদত কদম ম ধনরু্ি ধনম্নআদয়র জনদগাষ্ঠীদক সম্পৃি করা হদব। 
ধবধিবি পিধতদত দেদশর সকল নাগধরক সামাদ্ধজক সুরক্ষ্ার সািারণ সুধবিাপ্রাপ্ত 
হদব । 

২৫.২) প্রাধতষ্ঠাধনক কমীদের দক্ষ্দত্র ভধবষয তহধবল, কলযাণ তহধবদল অনুোন এবাং 
অবসরজধনত সুধবিাধে ধবধিবিভাদব প্রাপযতা কার্ মকর ও দিকসই করা হদব। 

২৫.৩) ধবেযমান সামাদ্ধজক সুরক্ষ্া বযবস্থার আওতা বধহভয মত ও অপ্রাধতষ্ঠাধনক 
খাদতর শ্রধমকদের জনয কার্ মকরী ও বাস্তবমুখী সামাদ্ধজক সুরক্ষ্া বযবস্থা গদড় 
তুলদত (বীমা, ভধবষয তহধবল, কলযাণ তহধবল এবাং অবসরজধনত সুধবিাধে প্রোন) 
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সহজ ও স্বাশ্রয়ী পিধত উদ্ভাবদনর উদেযাগ দনওয়া হদব। এ খাদতর সকল শ্রধমক 
দকেীয়ভাদব বাাংলাদেশ শ্রধমক কলযাণ ফাউদন্ডশন পধরচাধলত সামাদ্ধজক সুরক্ষ্া 
বযবস্থায় ধনবধন্ধত হদবন এবাং প্রদতযক শ্রধমক ও ধনদয়াগকতমা সাংধিি তহধবদল 
ধনয়ধমত চাো প্রোন করদবন। ধনদয়াগকতমা ও কম মস্থল পধরবধতমত হদলও এর 
িারাবাধহকতা বজায় োকদব।  

২৬। প্রাততষ্ঠাতনক কাঠাদ্ধর্া: বাস্তবায়ন র্তনটতরং ও সর্ন্বয় (Institutional 

Frame work) 

২৬.১) কম মসাংস্থান নীধত একক দকান মন্ত্রণালয়/ধবভাগ বা েপ্তদরর মািযদম 
বাস্তবায়নদর্াগয দকান নীধত নয়।  এটি হদব কম মসাংস্থাদনর জনয অবোন রাখা 
সরকাধর-দবসরকাধর সকল েপ্তর প্রধতষ্ঠাদনর সাংধিি নীধত/দকৌশদলর সমধন্বত রুদপ 
প্রণীত েধলল। বাাংলাদেদশ সকল কম মদক্ষ্দত্র ধনদয়াদ্ধজত কমীদের মদিয দপশাোরী 
মানধসকতা সৃটির প্রাধতষ্ঠাধনক উদেযাদগর অভাব পধরলধক্ষ্ত হয়। কম মসাংস্থান নীধত 
বাস্তবায়দন সাংধিি সকল মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/েপ্তর/সাংস্থা/কতৃমপদক্ষ্র অাংশগ্রহদণ 
সমধন্বত কার্ মক্রম গ্রহণ করা হদব । এদক্ষ্দত্র কম মসাংস্থান দকৌশল প্রদয়াগ হদব 
অনযতম হাধতয়ার। 

২৬.২) কম মসাংস্থান নীধত বাস্তবায়দনর জনয একটি কম ম-পধরকল্পনা প্রস্তুত করা 
হদব র্াদত সাংধিি সকল মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/েপ্তর/সাংস্থা/কতৃমপদক্ষ্র োধয়ে সুধনধেমি 
করা হদব। 

২৬.৩) কম মসাংস্থান নীধতর বাস্তবায়ন অগ্রগধত ধনয়ধমত মধনির করা হদব, 
অদ্ধজমত ফলাফল মযলযায়ন করা হদব এবাং প্রদয়াজদন বাস্তবায়ন দকৌশল সমন্বয় 
করা হদব। 

২৬.৪)জাতীয় উৎপােনশীলতা বৃদ্ধিকদল্প বাাংলাদেশ সরকার কতৃমক প্রণীত 
মহাপধরকল্পনা, ২০২১-২০৩০ (Master Plan) ও কম মসাংস্থান নীধতর পারিাধরক 
সম্পকম ধনরূপণ কদর উভদয়র বাস্তবায়দন পধরপযরক বযবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

২৬.৫) জাতীয় মানবসম্পে েক্ষ্তা উন্নয়ন ও বযবস্থাপনা নীধত/দকৌশল 
বাস্তবায়দন এ নীধত পধরপযরক হদব। 
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২৬.৬) কম মসাংস্থান নীধত বাস্তবায়ন এবাং বাস্তবায়ন পধরবীক্ষ্ণ ও অগ্রগধত 
মযলযায়দনর জনয সাংধিিদের অাংশগ্রহদণ ধনম্নবধণ মত দকৌশলপত্র ও ধনদেমধশকা 
প্রণয়ন এবাং জাতীয় পর্ মাদয় কধমটি গঠন করা হদব। র্োুঃ  

(ক) জাতীয় কম মসাংস্থান নীধত বাস্তবায়ন দকৌশলপত্র প্রণয়ন; 
 (খ) জাতীয় কম মসাংস্থান নীধত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত জাতীয় ধস্টয়াধরাং কধমটি গঠন;  
(গ) জাতীয় কম মসাংস্থান নীধত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত জাতীয় ধনব মাহী কধমটি গঠন এবাং 
(ঘ) জাতীয় কম মসাংস্থান নীধত বাস্তাবায়ন পতরবীক্ষ্ণ ও মযলযায়ন পিধত ও 
ধনদেমধশকা;  
 

২০। বিয়দ্বিক কয়র্ য বনয়োগ  

 
২০.১) ধনরাপে ও মর্ মাোপযণ ম উপর্ুি রু্ৎসই নবদেধশক কদম ম সহদজ ধনদয়াদগর 
উদেদশয পৃেক নীধত প্রণয়ন করা হদব র্া এই নীধতর সম্পযরক বদল গণয হদব।  


