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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেে সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাতসনা





বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.ফি

মাননীয় প্রফিমন্ত্রী

শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়

োণী

প্রফি েছরেে ন্যায় ২০২০-২০২১ অর্ মেছরেও শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় োফষ মক প্রফিরেদন প্রকাশ কেরি যারে বজরন

আফম অিযন্ত আনফিি। জাফিে ফিিা েঙ্গেন্ধু বশখ মুফজবুে েহমারনে োষ্ট্রদশ মন বক সামরন বেরখ, ক্ষুধা-দাফেদ্রমুক্ত, বেষম্যহীন

সমাজ প্রফিষ্ঠা ও বসানাে োংলা ফেফনম মারণে প্রিযরয় েিমমান সেকাে রূিকল্প-২০২১ ও ২০৪১ োস্তোয়রনে মাধ্যরম ২০৪১ সারলে

মরধ্য োংলারদশরক একটি উন্নি-সমৃদ্ধ বদরশ িফেণি কোে লরযয ফনেলস কাজ করে যারে। িদ্মারসতু, ১০০টি অর্ মননফিক বজান

প্রফিষ্ঠা, কণ মফুলী নদীরি টারনল ফনম মাণ, বমররারেরলে মরিা ফ্ল্যাগফশি প্রকল্পসমূহ োস্তোয়ন আজ আে স্বপ্ন নয়, েেং বদদীপ্যমান

উন্নয়ন োস্তেিা। এ উন্নয়ন কারজে প্রফিটি অেকাঠারমারি ফমরশ আরছ আমারদে শ্রমজীেী বমহনফি মানুরষে শ্রম, ঘাম, ফনষ্ঠা আে

ভারলাোসা। জাফিসংঘ বঘাফষি বটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসফিফজ) এে অভীষ্ট নং ০৮ োস্তোয়রন বনতৃত্বদানকােী মন্ত্রণালয়

ফহরসরে কাজ কেরছ শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

ফেশ্বব্যািী করোনা মহামাফেে কােরণ সাো ফেরশ্বে উন্নি বদশগুরলাে অর্ মনীফি সংকরটে মরধ্য িড়রলও আমো মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী জনরনত্রী বশখ হাফসনাে দৃঢ় বনতৃত্ব এেং সাহসী িদরযরিে িরল ফশল্প-কােখানায় উৎিাদন সচল বেরখ শ্রমজীেী

মানুষরক অর্ মননফিক সংকট বর্রক ফনোিরদ োখরি সযম হরয়ফছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা মহামাফেে শুরুরিই শ্রমজীেী

মানুষরক সুেযায় ৩১ দিা ফনরদ মশনা প্রদান করেন। প্ররণাদনা ফহরসরে অর্ মননফিক ও সমারজে ফেফভন্ন স্তরেে মানুষরক সহরযাফগিা

কেরি ১২.১ ফেফলয়ন িলারেে সহায়িা প্যারকজ বঘাষণা করেন। করোনা বমাকারেলায় আমাে মন্ত্রণালরয়ে অধীন কলকােখানা

ও প্রফিষ্ঠান িফেদশ মন অফধদপ্তে এেং শ্রম অফধদপ্তে শ্রফমকরদে জন্য বটফলরমফিফসন বসো চালু এেং আইএলও এে সহরযাফগিায়

বকাফভি-১৯ প্রফিরোরধ বিশাগি স্বাস্থয ও বসইিটি গাইিলাইন বিফে করেরছ। করোনাে এই মহাদুরয মারগে মরধ্য োংলারদশ

শ্রফমক কল্যাণ িহফেল এেং বকন্দ্রীয় িহফেল বর্রক শ্রফমকরদে ফচফকৎসা এেং িারদে সন্তানরদে উচ্চ ফশযায় আফর্ মক সহায়িা

প্রদান কো হরয়রছ।

আমো শ্রমজীেী মানুরষে ময মাদা, সম্মান ও অফধকাে ফনশ্চি করে িারদে জীেনমারনে উন্নয়ন ির্া সাফে মক কল্যারণ

অঙ্গীকাোেদ্ধ।২০২০-২০২১ অর্ মেছে আমাে মন্ত্রণালয় সরে মাচ্চ সামর্ ম ফদরয়ই শ্রমজীেী মানুরষে কল্যারণ কাজ করেরছ, যা এই

োফষ মক প্রফিরেদরন উরঠ এরসরছ। মন্ত্রণালরয়ে োফষ মক প্রফিরেদন প্রকারশে সারর্ সংফিষ্ট সকলরক আন্তফেক ধন্যোদ জানাফে।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.ফি

মা ন নী য়  প্র তি ম ন্ত্রী র  বা নী 



বমাোঃ এহছারন এলাহী

সফচে

শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়

োণী

জািীয় জীেরন ২০২০-২০২১ অর্ মেছেটি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ম। এ অর্ মেছে ফছল একই সারর্ আনরিে ও চযারলঞ্জ

বমাকারেলাে। স্বাধীন সাে মরভৌম বদরশ স্বাধীনিাে সুেণ মজয়ন্তী, হাজাে েছরেে বশ্রষ্ঠ োঙাফল জাফিে ফিিা েঙ্গেন্ধু বশখ মুফজবুে

েহমারনে জন্মশিোফষ মকী ির্া মুফজেেরষ ম গৃহীি ফেফভন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কম মসূফচ োস্তোয়রন উরযামী হরয় কাজ কোটা

বযমন অিযন্ত আনরিে, িাশািাফশ বকাফভি-১৯ অফভঘারিে মারে শ্রফমকরদে সরে মাচ্চ ফনোিত্তা ফনফশ্চি করে অর্ মনীফিে চাকা

সচল োখাটা ফছল একটি ফেশাল চযারলঞ্জ। এ মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ অর্ মেছরেে চযারলঞ্জ সিলিাে সারর্ বমাকারেলা কেরি

সযম হরয়রছ েরল মরন কফে।

জাফিে ফিিাে স্বরপ্নে বসানাে োংলা গড়াে প্রিযয় এেং েিমমান সেকারেে রূিকল্প-২০২১, রূিকল্প-২০৪১, ৮ম

িঞ্চোফষ মকী িফেকল্পনাে লযয ও উরেশ্য োস্তোয়রন এ মন্ত্রণালয় সকল চযারলঞ্জ বমাকারেলা করে ফনেলস কাজ করে যারে।

২০২০-২০২১ সময়কারল এ মন্ত্রণালয় ও আওিাধীন অফধদপ্তে/দপ্তে/সংস্থাে মাধ্যরম সম্পাফদি কায মােফল ও অজমরনে

সালিামাফম োফষ মক প্রফিরেদরনে মাধ্যরম প্রকাফশি হরি যারে বজরন আফম অিযন্ত আনফিি।

বসই সারর্ োংলারদশ শ্রম আইন, ২০০৬ এেং োংলারদশ শ্রম ফেফধমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রফমকরদে ন্যায়সংগি অফধকাে

ফনফশ্চিকেণ, মাফলক-শ্রফমরকে সম্পকম উন্নয়ন, ফশল্পরযরত্র সে মফনম্ন মজুফেে হাে ফনধ মােণ, কায মকারল দুঘ মটনাজফনি যফিপূেণ,

বরি ইউফনয়ন গঠন, ফশল্প ফেরোধ ফনষ্পফত্ত, ফশশুশ্ররমে অেসান, বশাভন কম মিফেরেশ ফনফশ্চিকেণ সরে মািফে শ্রফমরকে কল্যাণ

সাধরন আমো অঙ্গীকােেদ্ধ।

এ প্রফিরেদন প্রস্তুি ও প্রকাশনাে সারর্ সম্পৃক্ত সকলরক আফম আন্তফেক ধন্যোদ জানাফে।

বমাোঃ এহছারন এলাহী

মা ন নী য়  স তি শব র  বা নী 



বজবুরন্নছা কফেম

অফিফেক্ত সফচে (প্রশাসন)

শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আহ্বায়রকে ফেনম্র কর্ন

স্বাধীন োংলারদরশে মহান স্থিফি, সে মকারলে সে মরশ্রষ্ঠ োঙাফল জাফিে ফিিা েঙ্গেন্ধু বশখ মুফজবুে েহমারনে বসানাে

োংলা গড়াে দৃঢ় প্রিযরয় উদু্বদ্ধ হরয় েিমমান সেকারেে ২০৪১ সারলে মরধ্য বদশরক সমগ্র ফেরশ্বে সামরন একটি উন্নি বদরশে

ময মাদায় উন্নীি কোে স্বপ্ন োস্তোয়রনে অন্যিম অংশীদাে শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ২০২০-২০২১ অর্ মেছরে ফেশ্বব্যািী

বকাফভি-১৯ মহামাফেে মারেও এ মন্ত্রণালয় ও এে আওিাধীন অফধদপ্তে/দপ্তে/সংস্থা: কলকােখানা ও প্রফিষ্ঠান িফেদশ মন

অফধদপ্তে, শ্রম অফধদপ্তে, শ্রম আিীল রাইবুযনাল ও শ্রম আদালি, ফনম্নিম মজুেী বোি ম, োংলারদশ শ্রফমক কল্যাণ িাউরেশন

এেং বকন্দ্রীয় িহফেরলে সামফগ্রক প্ররচষ্টায় শ্রফমকরদে সাফে মক কল্যারণ ফেফভন্ন কায মক্রম অব্যাহি োখা হরয়রছ।

স্বেিা ও জোেফদফহিা ফনফশ্চিকেণই সুশাসরনে মূল ফভফত্ত ফহরসরে গণ্য করে জনগরণে িথ্য অফধকাে ির্া িরথ্যে

অোধ প্রোরহে দাফলফলক প্রফিিলন ঘটারিই ২০২০-২০২১ অর্ মেছরেে োফষ মক প্রফিরেদন প্রকারশে উরযাগ গ্রহণ কো হরয়রছ।

এরি মন্ত্রণালয় ও আওিাধীন অফধদপ্তে/দপ্তে/সংস্থাসমূরহে সংফযপ্ত ফেেেণসহ সম্পাফদি কায মােফল ও অজমরনে প্রাসফঙ্গক

আরলাকফচত্রসহ িথ্য-উিারত্তে সফন্নরেশরনে উিে গুরুত্ব আরোি কো হরয়রছ। আশা কেফছ, ২০২০-২০২১ অর্ মেছরেে োফষ মক

প্রফিরেদরন উিস্থাফিি িথ্য-উিাত্ত সুশাসন, স্বেিা ও জোেফদফহিা প্রফিষ্ঠায় গুরুত্বপূণ মঅেদান োখরে।

মন্ত্রণালরয়ে োফষ মক প্রফিরেদন প্রকাশনাে সারর্ সম্পৃক্ত র্াকরি বিরে আফম অিযন্ত আনফিি। নানা সীমােদ্ধিারক

অফিক্রম করে প্রিযয ও িরোযভারে ২০২০-২০২১ অর্ মেছরেে োফষ মক প্রফিরেদন প্রকারশে সারর্ সম্পৃক্ত সকলরক আমাে

আন্তফেক ধন্যোদ ও কৃিজ্ঞিা জ্ঞািন কেফছ।

বজবুরন্নছা কফেম

আ হ বা য় শক র  তব ন ম্র  ক থ ন  



Rbve ‡gvt GnQv‡b Gjvnx

mwPe, kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq

Rbve ‡Rey‡bœQv Kwig

AwZwi³ mwPe, cÖkvmb

Rbve বগাকুল কৃষ্ণ ‡Nvl, hyM¥mwPe, ms ’̄vcb AwakvLv

W. বমাহাম্মদ bvb&by ‡gvjøv, hyM¥mwPe, kÖg AwakvLv

Rbve ‡gvt ûgvqyb Kexi,hyM¥mwPe, AvšÍR©vwZ ms ’̄v AwakvLv

Rbve ‡gvt gwn`yi ingvb, DcmwPe, mgš^q kvLv

‡eMg ‡gv‡k©`v Av³vi, DcmwPe, cÖkvmb AwakvLv

Rbve kixd †gvt dinv` †nv‡mb, cwiKíbv AwakvLv

Rbve weg‡j›`y ‡fŠwgK, DcmwPe, ‡mev kvLv

W. A‡kvK Kzgvi wek¦vm, wmwbqi mnKvix mwPe, AvBb kvLv

Rbve G.Gm.Gg.‡gnive ‡nv‡mb, mnKvix বমইরেন্যান্স ইফঞ্জফনয়াে, AvBwmwU †mj

bvBgv Avd‡ivR Bgv

wmwbqi mnKvix mwPe, cÖkvmb kvLv

cÖKvkbv I সে মস্বত্ত্ব

kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq

cÖKvkKvj : ১৩ অরটােে, 2021

m¤úv`bv cl©`

wb‡ ©̀kbvq

AvnevqK

সদস্য

সদস্য-mwPe
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এবং বববিন্ন সংস্থার চাকুরী অত্যাবশ্যকীয়

ঘ াষণা, অবিকাররর পাশাপাপবশ দাবয়ত্ব

সম্পরকে সরচত্নত্া সৃবি, প্রাবত্ষ্ঠাবনক ও

অপ্রাবত্ষ্ঠাবনক খারত্ কর্ েরত্ শ্রবর্ক ও শ্রবর্ক

পবরবাররক আবথ েক সহায়ত্া প্রদান, শ্রবর্রকর

স্বাস্থয বচবকৎসা, শ্রবর্রকর ঘর্িাবী সন্তানরদর

বশক্ষা সহায়ত্া প্রদান করা, আন্তর্োবত্ক শ্রর্

সংস্থা ববষয়ক কার্ োবলী, শ্রর্ আইনসমূহ

বাস্তবায়ন, শ্রর্ আদালরত্র র্াধ্যরর্ শ্রর্ ঘক্ষরে

সুববচার বনবিত্ করা, শ্রবর্রকর র্ন্য ন্যযনত্র্

র্জুরী বনি োরণসহ র্ানবসম্পদ উন্নয়ন ও

বশশুশ্রর্ বনরসরন বববিন্ন কার্ েক্রর্ বাস্তবায়ন

করররে। এ র্ন্ত্রণালরয়র আওত্ািীন

অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হরলাোঃ কলকারখানা

ও প্রবত্ষ্ঠান পবরদশ েন অবিদপ্তর, শ্রর্ অবিদপ্তর,

শ্রর্ আপীল ট্রাইব্যযনাল, বনম্নত্র্ র্জুরী ঘবার্ ে,

বাংলারদশ শ্রবর্ক কল্যাণ ফাউরেশন ও ঘকন্দ্রীয়

ত্হববল।

শ্রম ও কমমসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৯৭৬ সারল স্বাস্থয ও র্নসংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, শ্রর্

ও সর্ার্ কল্যাণ র্ন্ত্রণালয় নারর্ই মূলত্োঃ এ

র্ন্ত্রণালরয়র র্াো শুরু। অত্োঃপর বববিন্ন

বাস্তবত্ার আরলারক একাবিকবার নার্ পবরবত্েন

করর বত্ের্ারন এটি শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয়

বহরসরব কার্ করর র্ারে।

সুষ্ঠু বশল্প সম্পকে বর্ায় ঘররখ

উৎপাদনমুখী কর্ েসংস্থান বনবিত্করণরক

অগ্রাবিকার বদরয় শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয়

ও এর আওত্ািীন অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তেক

মূলত্োঃ শ্রর্ কল্যাণ, বশরল্প কর্ েসংস্থান ও

শ্রবর্করদর সার্াবর্ক বনরাপত্তা ববিান, ঘট্রর্

ইউবনয়ন বনবন্ধন, শ্রর্ আদালত্ ও শ্রর্ আপীল

ট্রাইব্যযনারলর গঠন ও প্রশাসবনক কার্ োবলী,

বনম্নত্র্ র্জুরী ঘবার্ ে গঠন ও এর সুপাবরশ

প্রণয়ন, রাষ্ট্রায়ত্ব ও ঘবসরকারী বশল্প শ্রবর্রকর

র্জুরী কবর্শন গঠন, ত্ার সুপাবরশ বাস্তবায়ন

অধ্যায়-১
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বশল্প cÖwZôv‡b wbivc` Kg© cwi‡ek m„Rb, kvwšÍc~Y © wkí

m¤úK© eRvq ivLv, wkïkÖg wbimb Ges `ÿ kÖgkw³ m„wói

র্াধ্যরর্ Drcv`bkxjZv বৃবি|

wfkb (Vision)

wgkb(Mission)

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

Rxebgvb|
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gš¿Yvj‡qi Kvh©vewj (Functions)

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১    ১৫

kÖwgK‡`i wkÿv, কল্যাণ mvab I mvgvwRK wbivcËv weavb;

kÖg cÖkvmb, cÖwkÿ‡Yi র্াধ্যরর্ cÖwkwÿZ Rbkw³ ˆZwi I Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó;

‡UªW BDwbqb wbeÜb, wkí I kÖg we‡iva wb®úwË,ন্যন্যত্র্ gRywi wba©viY I ev¯Íevqb Ges wkí KviLvbv wbeÜb

Kvh©µg;

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

kÖg I Rbkw³ ব্যবস্থাপনার †ÿ‡Î AvBGjImn অন্যান্য AvšÍR©vwZK ms ’̄vmg~‡ni mv‡_ KvR Kiv I Pzw³ m¤úv`b;

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

KviLvbv I cÖwZôv‡b Kgcøv‡qÝ wbwðZKiY;

kÖg I wkíকল্যাণ m¤cwK©Z RvZxq bxwZgvjv cÖYqb;

ব্যবির্াবলকানািীন wewfbœ wkí ঘসক্টরর gRywi †evW© MVb I wb¤œZg gRywi ev¯Íevqb;

kÖg I wkíকল্যাণ wel‡q wewfbœ gš¿Yvjq I ms ’̄vi Kvh©µ‡gi mgb¦q mvab; Ges

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

ন্ত্র
ণ
াল

য়

শ্রম অর্ধ্দপ্তর

কলকারখানা ও প্রর্িষ্ঠান পর্রদর্মন অর্ধ্দপ্তর

শ্রম আপীল ট্রাইবযযনাল

র্নম্নিম মজযর্র ববার্ম

বাংলাদদর্ শ্রর্মক কলযাণ ফাউদের্ন

বকন্দ্রীয় িহর্বল
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gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms¯ ’vmg~‡ni mswÿß cwiwPwZ



বশল্প ববররাি বনষ্পবত্তকরণ, ঘট্রর্ ইউবনয়ন কার্ েক্রর্ ত্ত্ত্বাবিান ও

বনয়ন্ত্রণ, সরকাররর গৃহীত্ বববিন্ন শ্রর্ কল্যাণমূলক কর্ েসূবচ

পবরচালনা ও বাস্তবায়ন, শ্রর্ আইন ও অবিকার সংক্রান্ত

প্রবশক্ষণ পবরচালনা এবং শ্রর্ সংবিি ত্থ্য উপাত্ত সংগ্রহ,

সংরক্ষণ ও চাবহদা অনুর্ায়ী সরবরাহ করাসহ বাংলারদশ শ্রর্

আইন-২০০৬, বাংলারদশ শ্রর্ বববির্ালা, ২০১৫ এবং শ্রর্

সংক্রান্ত সকল আইন ও বববি অনুসরণপূব েক ঘদরশর শ্রর্ ঘসক্টরর

সুষ্ঠু শ্রর্ ঘসবা প্রদারনর র্ন্য এ র্ন্ত্রণালরয়র আওত্ািীন শ্রর্

অবিদপ্তররর সৃবি। শ্রর্ অবিদপ্তররর প্রিান কার্ োলয়সহ ত্ার

অিীন ৫২টি দপ্তরর ৯২১ র্ন কর্ েকত্ো-কর্ েচারীর পদ

অনুরর্াবদত্ ররয়রে । এ অবিদপ্তররর প্রিারনর পদনার্:

র্হাপবরচালক, বর্বন গণপ্রর্াত্ন্ত্রী বাংলারদশ সরকাররর একর্ন

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১    ২ ০

kÖg Awa`ßi

অবত্বরি সবচব । শ্রর্ অবিদপ্তররর প্রিান কার্ োলয়, ৬টি ববিাগীয় শ্রর্ দপ্তর, ০৯টি আঞ্চবলক শ্রর্ দপ্তর, ৪টি বশল্প সম্পকে বশক্ষায়ত্ন

ও ৩২টি শ্রর্ কল্যাণ ঘকরন্দ্রর র্াধ্যরর্ এ অবিদপ্তর শ্রর্ সম্পবকেত্ র্াবত্ীয় কর্ েকাণ্ড পবরচালনা করর থারক।

কর্ েশবি পুবির উপর অংশীর্রনর সিার উরবািনী অনুষ্ঠান



ঊনববংশ শত্াব্দীর ঘশষবদরক িারত্ীয় উপর্হারদরশ

শ্রর্ ববষয়ক প্রথর্ আইন কারখানা আইন ১৮৮১

প্রবত্েরনর র্াধ্যরর্ শ্রর্ প্রশাসন ব্যবস্থার অংশ বহরসরব

কর্ েরক্ষরে সরকাবর পবরদশ েন কার্ েক্রর্ স্বীকৃত্ হয় এবং

পরবত্ীরত্ প্রববত্েত্ অন্যান্য শ্রর্ আইরনও সররর্বর্ন

পবরদশ েরনর ববিান রাখা হয়। শ্রর্ প্রশাসন কার্ েক্রর্

সুষ্ঠুিারব পবরচালনার র্ন্য ১৯২০ সারল র্াদ্রার্ ও

বঙ্গরদরশ দুটি ঘলবার কবর্শনার পদ এবং ঘলবার

কবর্শনাররর অিীরন অবত্বরি ঘলবার কবর্শনার,

ঘর্পুটি ঘলবার কবর্শনার, সহকাবর ঘলবার কবর্শনার

ও ঘলবার অবফসার পদ সৃবি করা হয়। ১৯৪৭ সারল

িারত্ ববিারগর পর ত্দানীন্তন পূব ে পাবকস্তারন ঘলবার

কবর্শনার পদ ও এর প্রাবত্ষ্ঠাবনক কার্ েক্রর্ চালু

থারক। ১৯৫৮ সারল ঘলবার কবর্শনার পদবব পবরবত্েন

করর শ্রর্ পবরচালক করা হয়। উরেখ্য ঘর্, শ্রর্

প্রশাসরনর অংশ বহরসরব শ্রর্ পবরদশ েন কর্ েকাণ্ড প্রথরর্

ঘলবার কবর্শনার ও পরবত্ীরত্ শ্রর্ পবরচালরকর

প্রশাসবনক কর্তেরত্ব পবরচাবলত্ হরত্া। ত্রব শ্রর্

পবরদশ েন ব্যবস্থার অবিভুি শ্রর্ আইরনর ব্যাপকত্ার

ঘপ্রবক্ষরত্ পবরদশ েন কার্ োবলী সুষ্ঠিুারব পবরচালনার

লরক্ষয এবং সরব োপবর আইএলও কনরিনশন-৮১ এর

প্রবত্ দায়বিত্ার অংশ বহরসরব ১৯৬৯ বিস্টারব্দ

ত্ৎকালীন পাবকস্তান সরকাররর শ্রর্ নীবত্ ও এয়ার

িাইস র্াশ োল ন্যর খারনর বররপারট ের বিবত্তরত্ শ্রর্

পবরদশ েন সম্পবকেত্ ৮১ নং আই.এল.ও কনরিনশন

অনুর্ায়ী ১৯৭০ বিস্টারব্দর ০১ জুলাই কলকারখানা ও

প্রবত্ষ্ঠান পবরদশ েন পবরদপ্তররর সৃবি হয়। ঘস সর্রয়

ববদ্যর্ান শ্রর্ আইনসমূরহর র্ন্য প্রিান পবরদশ েক

পদরক পবরদপ্তররর প্রিান বনব োহী বহরসরব

আইনগত্ ক্ষর্ত্া ঘদয়া হয়। সারা ঘদরশর বববিন্ন স্থারন

অববস্থত্ কারখানা, ঘদাকান ও প্রবত্ষ্ঠানসমূরহ শ্রবর্ক-

র্াবলরকর র্রধ্য দৃঢ় সম্পকে স্থাপন এবং বনরাপদ

কর্ েপবররবশ সৃবির র্াধ্যরর্ ব্যবসা-বাবণর্য ও

বববনরয়ারগর অনুকূল পবররবশ সৃর্রন কার্ কররে

কলকারখানা ও প্রবত্ষ্ঠান পবরদশ েন অবিদপ্তর (র্াইফ)।

বাংলারদশ শ্রর্ আইন, ২০০৬ ও বাংলারদশ শ্রর্

বববির্ালা, ২০১৫ অনুর্ায়ী শ্রবর্করদর বনরয়াগ পিবত্,

কর্ ে ণ্টা ও র্জুবর প্রদান বনবিত্করণ োড়াও ঘপশাগত্

স্বাস্থয ও ঘসইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ

বাস্তবায়রন কার্ করর র্ারে র্াইফ। কর্ েরক্ষরে শৃঙ্খলা

সমুন্নত্ ঘররখ সকল ঘস্টকরহাল্ডাররদর সারথ সর্ন্বরয়র

কার্ করর র্ারে শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালরয়র

আওত্ািীন এই অবিদপ্তর। বাংলারদরশর ক্রর্বি ের্ান

ববপুল সংখ্যক শ্রর্র্ীবী র্ানুরষর আইনগত্ অবিকার

বাস্তবায়নসহ ঘশািন, স্বাস্থযসম্মত্ ও বনরাপদ

কর্ েপবররবশ সৃবির দাবয়ত্ব পালন কররে কলকারখানা

ও প্রবত্ষ্ঠান পবরদশ েন অবিদপ্তর।

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১    ২ ১

KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi



"Strengthening Workers’ Access to Pertinent Nutrition 

Opportunities (SWAPNO)”

স্বত্ন্ত্র পবরদপ্তর বহরসরব অবস্তত্ব লারির পর ঘস সর্রয় প্রচবলত্ শ্রর্ সম্পবকেত্ ৪৬ টি আইন, অধ্যারদশ, বববির্ালা ও

ঘরগুরলশন্স শ্রবর্করদর কর্ েরক্ষরে বলবৎ করার দাবয়ত্ব পবরদশ েন পবরদপ্তররর উপর ন্যস্ত হয়। ঢাকায় প্রিান কার্ োলয়সহ

পুরাত্ন চারটি ববিারগ চারটি ববিাগীয় কার্ োলয় ও ২২টি শাখা কার্ োলরয়র র্াধ্যরর্ পবরদপ্তররর কর্ েকাণ্ড পবরচাবলত্

হরত্া। সব েরশষ, বাংলারদরশর ঘপাশাকখারত্ সৃি করয়কটি দু েটনা এবং আন্তর্োবত্ক র্হরলর চাবহদার পবররপ্রবক্ষরত্

শ্রর্র্ীবী র্ানুরষর কর্ েস্থরলর ঘসইফটি, স্বাস্থয, কল্যাণসহ আইনগত্ অবিকার বনবিত্ কররত্ ২০১৪ সারলর ১৫

র্ানুয়াবর পবরদপ্তররক “কলকারখানা ও প্রবত্ষ্ঠান পবরদশ েন অবিদপ্তর”-এ উন্নীত্ করা হয়। অবিদপ্তররর প্রিান বনব োহীর

পদবব হরলা “র্হাপবরদশ েক”, বর্বন গণপ্রর্াত্ন্ত্রী বাংলারদশ সরকাররর অবত্বরি সবচব পদর্র্ োদার একর্ন কর্ েকত্ো।

বত্ের্ারন ঢাকায় অববস্থত্ ০১ টি প্রিান কার্ োলয় ও এর আওত্ািীন ঘর্লা পর্ োরয়র ২৩টি অবফরসর র্াধ্যরর্

বাংলারদরশর ববপুল সংখ্যক শ্রর্র্ীবী র্ানুরষর র্ীবনর্ারনর উন্নয়ন এবং ঘদরশর সার্বগ্রক অথ েনীবত্রত্ অবদান রাখার

বনবর্রত্ত বনরাপদ, স্বাস্থযসম্মত্ কর্ েপবররবশ সৃর্রনর র্াধ্যরর্ ব্যবসা-বাবণর্য ও বববনরয়ারগর অনুকূল পবররবশ

বনবিত্কররণর র্ন্য অবিদপ্তরটি কার্ করর র্ারে।

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১   ২ ২



kÖwgK I gvwjK c‡¶i wkí we‡iva m¤úwK©Z AgxgvswmZ

wel‡q ivq cÖ`vbmn wePvi wefvMxq Kvh©vejx m¤úbœ Kivi

wbwgË kÖg Avcxj U«vBe¨ ybvj MwVZ n‡q‡Q| XvKvq Aew¯ ’Z

3wU, PÆMÖv‡g 2wU, ivRkvnx, Lyjbv, wm‡jU, ewikvj I

iscy‡i 1wUmn †gvU 10wU kÖg Av`vjZ `v‡qiK…Z gvgjvmg~n

cÖv_wgKfv‡e mswkøó kÖg Av`vj‡Zi gvbbxq ‡Pqvig¨vbMY

(‡Rjv I `vqiv RR) KZ©…K wePvi Kiv nq| kÖg Av`j‡Zi

iv‡qi weiæ‡× ms¶yä c¶ kÖg Avcxj U«vBey¨bv‡j Avcxj

`v‡qi Ki‡Z cv‡i| ms¶yä c¶ kÖg Avcxj U«vBey¨bv‡j

Avcxj `v‡qi Ki‡j D³ U«vBey¨bv‡ji ‡Pqvig¨vb

(wePvicwZ) I m`m¨ g‡nv`q G wel‡q ivq cÖ`vb K‡ib|kÖg

evsjv‡`k kÖg AvBb, 2006 Abyhvqx ‡emiKvwi wkí

ঘসক্টরর Kg©iZ kÖwgK-Kg©Pvix‡`i gRyix wba©viY Ges

cÖwZ 5 eQi AšÍi ‡h ‡Kv‡bv ব্যw³gvwjKvbvaxb ev

‡emiKvwi wkí cÖwZôv‡b wb‡qvwRZ kÖwgK-Kg©Pvix‡`i

wbgœZg gRywi nvi cybtwba©viY Kivi র্ন্য G gš¿Yvj‡qi

Aax‡b wbgœZg gRyix ‡evW© MVb Kiv n‡q‡Q| ‡emiKvwi

wkí ঘসক্টররর kÖwgK-Kg©Pvix‡`i gRywi wba©vi‡Yi র্ন্য

wbgœZg gRywi ‡ev‡W©i ‡Pqviম্যvbmn GKRb wbi‡c¶

’̄vqx m`স্য,gvwjK c‡¶i GKRb ’̄vqx m`স্য, kÖwgK

c‡¶i GKRb ’̄vqx m`স্য Ges mswkøó wk‡íi gvwjK I

kÖwgK c‡¶i ỳBRb m`স্য A_©vr ‡gvU Qq Rb m`স্য

wb‡q wbgœZg gRywi ‡evW© MwVZ nq| mvavibZ 5(cvuP)

eQi AšÍi wkí ঘসক্টর mg~‡ni wbgœZg gRywi

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১    ২ ৩

kÖg Avcxj U«vBeÿ bvj

wbgœZg gRywi ‡evW©

Avcxj U«vBe¨ ybvj I 10wU kÖg Av`vj‡Zi 2020-2021 A_©eQ‡ii `v‡qiK…Z gvgjvi msL¨v 6730 wU I wb®úwËK…Z gvgjvi msL¨v

2422 wU| GQvov Kywgjøv, MvRxcyi I bvivqYMÄ ‡Rjvq AviI 3wU kÖg Av`vjZ MV‡bi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨

RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi m¤§wZ cvIqv ‡M‡Q|

cybtwba©viY Kiv nq| gỳ ªvùxwZ, evRvi g~ল্য, RbM‡Yi Rxeb hvÎvi gvb, ‡`‡ki A_©‰bwZK Ae ’̄v I

AvšÍR©vwZK A_©‰bwZK cwiw ’̄wZ Bত্যvw` bvbvwea A_©‰bwZK m~P‡Ki wfwË‡Z wbgœZg gRywi cybtwba©viY Kiv

nq|



বাংলারদশ শ্রবর্ক কল্যাণ ফাউরেশন শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান

র্ন্ত্রণালরয়র আওত্ািীন একটি সংবববিবি সংস্থা। এ

সংস্থা অসুস্থ শ্রবর্রকর বচবকৎসার ব্যবস্থা ও আবথ েক

সাহায্য প্রদান, দু েটনায় মৃত্ শ্রবর্রকর পবরবাররক

সহায়ত্া প্রদান, শ্রবর্ক পবরবাররর ঘর্িাবী সন্তানরদর

বশক্ষাবৃবত্ত প্রদান, শ্রবর্করদর র্ীবনবীর্া সুববিা প্রদান,

র্ার্তত্ব কল্যাণসহ evsjv‡`‡k mKj Í̄‡ii cÖvwZôvwbK

I AcÖvwZôvwbK kÖwgK I kÖwg‡Ki cwiev‡ii Av_©

mvgvwRK Dbœq‡b শ্রবর্ক-পবরবাররর র্ন্য নানারকর্

কল্যাণমূলক কার্ পবরচালনা করর থারক। বাংলারদশ

শ্রবর্ক কল্যাণ ফাউরেশন-এর প্রিারনর পদনার্:

র্হাপবরচালক, বর্বন গণপ্রর্াত্ন্ত্রী বাংলারদশ সরকাররর

একর্ন অবত্বরি সবচব/যুগ্মসবচব। dvD‡Ûk‡bi 20

m`স্য wewkó GKwU cwiPvjbv ‡evW© i‡q‡Q| kÖg I

Kg©ms ’̄vb gš¿Yvj‡qi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ gvbbxq gš¿x

cwiPvjbv ‡ev‡Wi« ‡Pqviম্যাb| kÖg I Kg©ms ’̄vb

gš¿Yvj‡qi mwPe ‡ev‡W©i fvBm-‡Pqviম্যাb Ges

dvD‡Ûk‡bi gnvcwiPvjK D³ cwiPvjbv ‡ev‡W©i

সদস্য-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 , evwYর্য

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১    ২ ৪

বাংলারদশ শ্রবর্ক কল্যাণ ফাউরেশন

gš¿Yvj‡qi hyM¥mwPe ev ত্দূর্ধ্ে c`gh©v`vi ch©v‡qi 1

Rb K‡i Kg©KZ©vmn Kgc‡¶ GKRb K‡i gwnjv

cÖwZwbwamn gvwjK I kÖwgK c‡¶i 5 Rb K‡i

cÖwZwbwa D³ cwiPvjbv ‡ev‡W©i m`স্য|

evsjv‡`k kÖwgK কল্যাণ dvD‡Ûkb AvBb, 2006

Gi aviv 14 Gi AvIZvq evsjv‡`k kÖwgK কল্যাণ

dvD‡Ûk‡bi GKwU ÔkÖwgK কল্যাণ 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- ব্যemv

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‡ত্যK ermi ‡kl nevi Aনুযb bq gv‡mi

g‡ধ্য, c~e©eZ©x erm‡ii bxU gybvdvi cvuP kZvsk

(5%) A_© 80:10:10 Abycv‡Z h_vµ‡g AskMÖnY

Znwej, কল্যাণ Znwej Ges evsjv‡`k kÖwgK কল্যাণ

dvD‡Ûkb Znwe‡j cÖ`vb K‡i _v‡K|



বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১    ২ ৫

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

অবিকারণ্ড দগ্ধ ঘশখ হাবসনা র্াত্ীর়্ বান ে ইবন্সটিটিউরট বচবকত্সািীন বত্ন র্ন শ্রবর্রকর স্বর্নরদর হারত্ শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালরয়র 

অিীন বাংলারদশ শ্রবর্ক কল্যাণ ফাউরেশরনর ত্হববল হরত্ বচবকৎসা সহার্ত়্া প্রদান

miKvwi wek¦weদ্যvjq, miKvwi BwÄwbqvwis wek¦weদ্যvjq, miKvwi K …wl wek¦weদ্যvjq I miKvwi ‡gwW‡Kj K‡j‡R Ges

D”Pwk¶vi র্ন্য ch©vqµ‡g m‡e©v”P 3,00,000 UvKv wk¶ve…wË cÖ`vb Kiv nq|

Kg©iZ Ae ’̄vq ỳN©UbvRwbZ Kvi‡Y ‡Kvb kÖwgK ‰`wnK ev gvbwmKfv‡e ’̄vqx A¶g n‡j A_ev g …ত্যযeiY Ki‡j

2,00,000 UvKv

g…Z‡`n cwienb I mrKv‡ii র্ন্য25,000 UvKv

Riæix wPwKrmv ব্যq wbe©v‡ni র্ন্য50,000 UvKv

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

kÖwg‡Ki `~iv‡ivগ্য ব্যvwai wPwKrmvi র্ন্য mnvqZv 1,00,000 UvKv



বাংলারদশ শ্রর্ আইন (সংরশািনী আইন-২০১৮)-এর িারা ২৩২

এবং বাংলারদশ শ্রর্ বববির্ালা ২০১৫-এর বববি ২১২ এবং ২১৩

অনুর্ায়ী শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালরয়র আওত্ায় ঘকন্দ্রীয় ত্হববল

গঠিত্ হয় । এ ত্হববল পবরচালনার র্ন্য এ র্ন্ত্রণালরয়র র্াননীয়

প্রবত্র্ন্ত্রী-ঘক ঘচয়ারম্যান করর ঘকন্দ্রীয় ত্হববল পবরচালনা ঘবার্ ে

গঠন করা হয়। kÖg wewagvjv Abyhvqx Ô‡K›`«xq ZnwejÕ-Gi

A‡_©i Drm n‡jv: kZfvM ißvwbgyLx wkí cÖwZôv‡bi cÖwZwU

Kvh©v‡`‡ki wecix‡Z cÖvß ‡gvU A‡_©i 0.03%; ‡µZv ev

Kvh©v‡`k cÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi ‡¯^”Qvaxb Aby`vb; miKvi

KZ©…K cÖ`Ë ‡¯”̂Qvaxb Aby`vb; ‡`wk-we‡`wk ‡Kvb ব্যw³ ev

cÖwZôvb KZ©…K ‡¯^”Qvaxb Aby`vb; Ges Znwe‡ji A_© wewb‡qvM

nB‡Z cÖvß gybvdv| Ô‡K›`«xq ZnwejÕ-Gi Aaxb Ômyweav‡fvMx

কল্যাণ wnmveÕ Ges (2)ÔAvc`Kvjxb wnmveÕ bv‡g 2wU wnmve

i‡q‡Q| Ô‡K›`«xq ZnwejÕ-G cÖvß ‡gvU A‡_©i kZKiv 50

(cÂvk) fvM Ômyweav‡fvMx কল্যাণ wnmveÕ

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১    ২ ৬

‡K› ª̀xq Znwej

বববর্এর্ইএ-এর বন্ধ গারর্ েন্টস এর শ্রবর্করদর বরকয়া ঘবত্ন-িাত্াবদ প্রদান

Ges Aewkó kZKiv 50 (cÂvk) fvM ÔAvc`Kvjxb wnmveÕ-

G Rgv nq| এ ত্হববল হরত্ কর্ েরক্ষরে দু েটনার্বনত্ কাররণ

অথবা ঘপশাগত্ ঘরারগ আক্রান্ত হরয় মৃত্যযবরণ কররল অথবা

পরবত্ীরত্ মৃত্যয  টরল অথবা কর্ েরক্ষরে দু েটনার্বনত্ কাররণ

অথবা ঘপশাগত্ ঘরারগ আক্রান্ত হরয় স্থায়ী অক্ষর্ত্া  টরল সংবিি

সুববিারিাগী বা ত্ার উপযুি উত্তরাবিকারী ও ঘপাষ্যরক

২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা এবং অনুদান প্রদান এবং

কর্ েকালীন দু েটনায় পবত্ত্ হরয় ঘকারনা অঙ্গহাবন  টরল র্া স্থায়ী

অক্ষর্ত্ার কারণ না হরল ত্ারক অনবিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ)

টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এোড়া, ঘকারনা কারখানা বা

প্রবত্ষ্ঠান স্থানান্তর বা স্থায়ীিারব বন্ধ হরল ঘবার্ ে কর্তেক

সুববিারিাগীরদর পাওনা অরথ ের সমুদয় বা আংবশক পবররশাি

করা হয়। ৩০ঘশ ঘসরেম্বর ২০২১ পর্ েন্ত ঘকন্দ্রীয় ত্হববরলর ঘর্াট

বস্থবত্ ১০৬,৮০,৩২,৩৯২.৬৯/- (একশত্ েয় ঘকাটি আবশ লক্ষ

ববেশ হার্ার বত্নশত্ ববরানব্বই টাকা ঊনসত্তর পয়্সা)।



শ্রম কলযাণমূলক কার্মক্রম

অধ্যায়-২

SyuwKc~Y© wkïkÖg wbimb

GmwWwR (Sustainable Development

Goals)-Gi GKwU jÿgvÎv n‡”Q wkïkÖg wbimb| G

লক্ষয AR©‡b cÖv_wgKfv‡e 2021 mv‡ji g‡ধ্য SyuwKc~Y©

wkïkÖg wbimb Ges 2025 mv‡ji g‡ধ্য evsjv‡`k‡K

mKj cÖKvi wkïkÖg ‡_‡K gy³ Kivi র্ন্যkÖg I

Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq wewfbœ ¸iæZ¡c~Y©© c`‡¶c MÖnY

K‡i‡Q| B‡Zvg‡ধ্য 38wU KvR‡K wkï‡`i র্ন্য

SyuwKc~Y© wnmv‡e wPwýZ Kiv n‡q‡Q Ges Gme Kv‡R

‡Kvb wkï‡K wb‡qvM Kiv hv‡e bv g‡g© mswkøó mKj‡K

wb‡`©kbv ‡`qv n‡q‡Q| ‡h mKj wk‡í GL‡bv

wkï‡`i‡K kÖwgK wnmv‡e wbhy³ Kiv n‡”Q, ‡m mKj

wkí gvwjK‡`i ববরুরি AvBbvbyM ব্যe ’̄v MÖnY Kiv

n‡”Q| kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvj‡qi র্াধ্যরর্ ev Í̄evwqZ

Ôevsjv‡`‡k SyuwKc~Y© Kv‡R wb‡qvwRZ wkïkÖg wbimbÕ-

kxl©K cÖK‡íi র্াধ্যরর্ cÖ_g ch©v‡q (2001-2004

mvj) 10,000 Rb, 2q ch©v‡q (2005-2009 mvj)

30,000 Rb, 3q ch©v‡q (2010-2017 mvj)

50,000 Rb wkï‡K SyuwKc~Y© KvR ‡_‡K cÖত্যvnvi

Kiv n‡q‡Q|

G লরক্ষয 6 gvmব্যvcx DcvbyôvwbK wk¶v I 4 gvmব্যvcx

`¶Zv Dbœqb cÖwk¶‡Yi র্াধ্যরর্ SyuwKc~Y© Kv‡R wb‡qvwRZ

mKj wkï‡K Kg©¶g K‡i ‡Zvjvi Kvh©µg MÖnY Kiv

n‡q‡Q| cÖwk¶Y PjvKvjxb cÖwZwU wkï‡K gvwmK

1,000/- (GK nvRvi) UvKv K‡i Ges cÖwk¶Y ‡k‡l

10,000 wkï‡K AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b mnvqZv Kivi র্ন্য

DcKiY µ‡qi wbwgË GKKvjxb 15,000/- (c‡bi

nvRvi) UvKv Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡e| G cÖK‡íi

PZy_© ch©v‡q 2018-2025 mv‡ji g‡ধ্য 1 j¶ wkï‡K

SyuwKc~Y© wkï kÖg ‡_‡K cÖত্যvnvi I Zv‡`i cybe©vmb Kivi

D‡দ্যvM MÖnY Kiv n‡q‡Q|

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১   ২ ৭



wkï‡`i র্ন্যSyuwKc~Y© 38wU Kv‡Ri ZvwjKvwU nvjbvMv`

Ki‡Yi cÖwµqv Pjgvb i‡q‡Q| 2020-2021 A_©eQ‡i

KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii 23wU

Dcgnvcwi`k©‡Ki Kvh©vj‡qi র্াধ্যরর্ wewfbœ KviLvbv

n‡Z 5088 Rb wkï‡K wkïkÖg n‡Z cÖত্যvnvi Kiv

n‡q‡Q| wkïkÖg wbim‡b 486wU gvgjv `v‡qi Kiv

n‡q‡Q hvi g‡ধ্য wb®úwË Kiv n‡q‡Q 114wU|ÔwefvMxq

wkïkÖg কল্যাণ cwil`Õ I Ô‡Rjv wkïkÖg cwiex¶Y

KwgwUÕ KZ©…K m‡PZbZvg~jK mfv/Kg©kvjv Av‡qvR‡b

kÖg I Kg©ms¯ ’vb gš¿Yvj‡qi ivR¯^ ev‡RU n‡Z 2019-

2020 A_© eQ‡i 29.60 (DbwÎk j¶ lvU nvRvi)

UvKv eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GKBfv‡e 2020-2021

A_©eQ‡iI 29.60 (DbwÎk j¶ lvU nvRvi) UvKv

eivÏ cÖ`vb Kiv nq|

Kvw•LZ Rbm‡PZbZv m…wói j‡ক্ষয wkïk«‡gi Dci

wbwg©Z wUwf weÁvcb Rb¯̂v‡_© ‡`‡ki miKvwi/‡emiKvwi

wUwf চযv‡b‡j cÖPvi Kiv n‡”Q| ‡Rjvch©v‡q wkïkÖg

cwiw¯ ’wZi Zথ্য msMÖn, wkïkÖg wbim‡bi j‡ক্ষয ’̄vbxq

msm`-m`স্য‡K Dc‡`óv I ‡Rjv cÖkvmK‡K mfvcwZ

K‡i Ô‡Rjv wkïkÖg cwiex¶Y KwgwUÕ I Dc‡Rjv wbe©vnx

Kg©KZ©v‡K mfvcwZ K‡i ÔDc‡Rjv cwiex¶Y KwgwUÕ

MVb Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡ধ্য 2020-21 A_©eQ‡i 6wU

ঘসক্টর (ট্যvbvwi, ißvbxgyLx PvgovRvZ `«ব্য I cv ỳKv

wkí, RvnvR cyb:cÖwµqvRvZKiY, wmé, wmivwgK I

KvuP)-‡K wkïkÖggy³ ‡NvlYv Kiv n‡q‡Q Ges Av‡iv 2wU

ঘসক্টর (dvg©vwmDwUকযvjm I wngvMvi)-‡K wkïkÖggy³

‡NvlYv Kivi j‡ক্ষয Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| kÖg I

Kg©ms¯ ’vb gš¿Yvjq KZ©…K M …nxZ wewfbœ c`‡¶‡ci d‡j

wba©vwiZ mg‡qi g‡ধ্য evsjv‡`k wkïkÖg gy³ n‡e e‡j

Avkv Kiv hvq|

kÖg cwi`k©b

G gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b

Awa`ß‡ii র্াধ্যরর্‡`‡ki mKj Kg©¶g bvMwiK‡`i র্ন্য

Drcv`bgyLx, ‰elম্যnxb, ‡kvlYgy³, ‡kvfb, wbivc` I

স্বাস্থযসম্মত্ Kg©cwi‡ek wbwðZ Kivi র্াধ্যরর্ wewb‡qvM

evÜe cwi‡ek m…wó Kivi র্ন্য wbqwgZ KvR n‡”Q kÖg

cwi`k©b| evsjv‡`k kÖg AvBb, 2006 Gi aviv 319 Gi

¶gZve‡j KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi gvV

ch©v‡qi 23wU Dcgnvcwi`k©‡Ki Kvh©vj‡qi র্াধ্যরর্ 64

‡Rjvi KviLvbv, ‡`vKvb I cÖwZôvb cwi`k©b K‡i _v‡K|

‡kvfb Kg©cwi‡ek wbwðZKi‡Y Ges kÖg AvBb ev¯Ívevq‡b

G cwi`k©b Kvh©µg ¸iƒZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i| cwiw¯ ’wZ

I ঘসক্টর we‡ePbv K‡i wbqwgZ cwi`k©b ‡NvwlZ

(announced) Ges A‡NvwlZ (unannounced) ỳBfv‡eB

Kiv nq| 2020-2021 A_©eQ‡i cwi`k©KMY KviLvbv,

‡`vKvb I cÖwZôv‡b ‡gvU 47,361 wU cwi`k©b m¤úbœ

K‡i‡Qb|

cÖm~wZ কল্যাণ

kÖg I Kg©ms¯ ’vb gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb Awa`ß‡ii kÖg

cwi`k©K‡`i wbqwgZ cwi`k©b I gwbUwis Gi র্াধ্যরর্

Kg©‡¶‡Î wb‡qvwRZ bvix kÖwgK‡`i‡K evsjv‡`k kÖg

AvB‡bi PZy_© Aধ্যv‡q ewY©Z পিwZ Abyhvqx cÖ‡hvর্য ‡¶‡Î

cÖm~wZ কল্যাণ myweav wbwðZ Kiv nq| 2020-2021

A_©eQ‡i ‡gvU gvZ…Z¡কল্যাণ myweavcÖvß kÖwgK msখ্যা

14,959 Rb Ges wewfbœ KviLvbv I cÖwZôv‡bi gvwjK

KZ©…c¶ KZ©…K bvix kÖwgKMY‡K cÖ`vbK …Z ‡gvU Avw_©K

myweavi cwigvY 59,16,74,743 (EblvU ‡KvwU ‡lvj j¶

PyqvËi nvRvi mvZkZ ‡ZZvwjøk) UvKv|

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১   ২ ৮



ক্রবর্ক

র্ারসর নার্ শ্রবর্রকর সংখ্যা আবথ েক সুববিার পবরর্াণ

1 2 3

১ জুলাই, ২০২০ ৮৯৮ ২,৮০,৭৭,৯১১

২ আগস্ট, ২০২০ ৯৫০ ২,৭৩,১৭,৮৫০

৩ ঘসরেম্বর, ২০২০ ৬৮১ ২,৫৩,৪৪,২৫৬

৪ অরক্টাবর, ২০২০ ১,৭৮৬ ৭,৩৭,৮৮,৫২৯

৫ নরিম্বর, ২০২০ ১,৫১৫ ৪,১৬,১২,৫৩২

৬ বর্রসম্বর, ২০২০ ৬১৮ ১,৯৩,০৬,০৫২

৭ র্ানুয়াবর, ২০২১ ২,১৩৬ ৭,৬৯,৪০,৯৬০

৮ ঘফব্রুয়াবর, ২০২১ ১,৩১৬ ৫,৭০,৯৭,২২১

৯ র্াচ ে, ২০২১ ২,৩১১ ১০,৭৫,০৪,৫৬৬

১০ এবপ্রল, ২০২১ ৫৩২ ১,৬০,১৩,১৯২

১১ ঘর্, ২০২১ ১,০৫১ ৪,৫৮,৪৩,০৩১

১২ জুন, ২০২১ ১,১৬৫ ৭,২৮,২৮,৬৪৩

ঘর্াট ১৪,৯৫৯ ৫৯,১৬,৭৪,৭৪৩

উৎস: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পতরদর্ শন অতিদপ্তর, জুলাই, ২০২১

‡Uvj wd« ‡ní jvBb (16357)

2015 বিস্টারব্দ kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvj‡qi mv‡_ AvBGjI-Gi Pyw³i AvIZvq KjKviLvbv I cÖwZôvb

cwi`k©b Awa`ß‡ii র্াধ্যরর্ GKwU ‡Uvj wd« ‡níjvBb b¤î (08004455000) Pvjy Kiv nq (Awa`ß‡ii

ZË¡veav‡b ‡Uwj KÝvj‡U›U Mªyc KZ© …K cwiPvwjZ)| Rvbyqvwi, 2019 G Awa`ßi KZ© …K kÖg Awf‡hvM

MÖn‡Yi র্ন্য c~‡e©v³ b¤‡̂ii cwie‡Z© bZyb kU©‡KvW ‡níjvBb (16357) Pvjy Kiv nq| Rvbyqvwi, 2021

n‡Z ‡níjvBb (16357) wU AÎ Awa`ß‡ii m¤ú~Y© wbR¯̂ ব্যe ’̄vcbvq cwiPvwjZ n‡”Q| ‡níjvB‡bi

র্াধ্যরর্ kÖwgKMY Zv‡`i cvIbvw`, PvKwiচ্যযwZ, QywU, Kg©NÈv, gvZ…Z¡ কল্যাণ cÖf …wZ wel‡q Awf‡hvM `vwLj

Ki‡Z cv‡ib|

2020-2021 A_©eQ‡ii cÖm~wZ কল্যাণ myweavcÖvwß msµvšÍ Zথ্য wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv nj:

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১   ২ ৯



KviLvbvq msNwUZ `yN©Ubvi ¶wZc~iY

‡`kব্যvcx Kg©‡¶‡Î wewfbœ mg‡q msNwUZ ỳN©Ubvi ‡¶‡Î kÖg cwi`k©KMY NUbv ’̄j m‡iRwg‡b cwi`k©b

K‡ib| cwi`k©‡bi র্াধ্যরর্ ỳN©Ubvi m¤¢vব্য KviY AbymÜvb, cÖwZ‡e`b ‰Zwi Ges ỳN©Ubv cÖwZ‡iv‡a KviLvbv

gvwjK I kÖwgK c¶‡K h_vh_ civgk© cÖ`vb Kiv nq| GQvov, we‡kl ‡Kvb ỳN©Ubvi ‡¶‡Î Z`šÍ KwgwU MVb

Kiv nq| Z`šÍ cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv K‡i cieZ©x AvBbvbyM c`‡¶c Ges ¶wZM¯Í‡`i ¶wZc~iY cÖ`v‡bi

ব্যe ’̄v MÖnY Kiv nq| 2020-2021 A_©eQ‡i ỳN©Ubvq AvnZ 33 Rb kÖwgK Ges wbnZ 54 Rb kÖwg‡Ki

cwievi‡K ¶wZc~iY eve` ‡gvU 33,60,000 (‡ZwÎk j¶ lvU nvRvi) UvKv gvwjKc¶ KZ©…K cÖ`v‡bi ব্যe ’̄v

Kiv n‡q‡Q| `yN©Ubvq cÖ`Ë ¶wZc~iY msµvšÍ Zথ্য wb¤œiæc:

র্াস দু েটনার সংখ্যা আহত্/গুরুত্র 

আহত্

বনহত্ ক্ষবত্পূররণর 

পবরর্াণ, টাকা

১ ২ ৩ ৪ ৫

জুলাই, ২০২০ ২ ০ ৩ ০

আগস্ট,  ২০২০ ৬ ৪ ২ ০

ঘসরেম্বর, ২০২০ ৬ ৭ ৭ ০

অরক্টাবর, ২০২০ ৬ ২ ৬ ৮০০,০০০

নরিম্বর, ২০২০ ৬ ১ ৪ ২০০,০০০

বর্রসম্বর, ২০২০ ৪ ১ ৪ ০

র্ানুয়াবর, ২০২১ ২ ০ ২ ৪০০,০০০

ঘফব্রুয়াবর, ২০২১ ৫ ০ ৭ ০

র্াচ ে, ২০২১ ৫ ০ ৫ ২০০,০০০

এবপ্রল, ২০২১ ৬ ৯ ৮ ১২,০০,০০০

ঘর্, ২০২১ ২ ৭ ১ ০

জুন, ২০২১ ৪ ২ ৫ ৫৬০,০০০

ঘর্াট ৫৪ ৩৩ ৫৪ ৩৩,৬০,০০০

উৎস: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পতরদর্ শন অতিদপ্তর, জুলাই, ২০২১

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১   ৩ ০



wkïK¶ ’̄vcb Ges wkïK¶ ’̄vc‡b উবুিকরণ mfv

Kg©‡¶‡Î bvixi AskMÖnY, bvixi ¶gZvqb Ges

RvZxq A_©bxwZ‡Z bvixi Ae`v‡bi welq we‡ePbvq

‡i‡L G gš¿Yvjq we‡kl f~wgKv cvjb Ki‡Q| Kg©iZ

bvixi mšÍvb‡`i র্ন্য KviLvbv I cÖwZôv‡b wkïK¶

(‡W-‡Kqvi ‡m›Uvi) ’̄vcb Kiv n‡”Q| gš¿Yvj‡qi

ZË¡veav‡b KjKviLvbv I cÖwZôvb Awa`ß‡ii র্াধ্যরর্

2020-2021 A_©eQ‡i 450wU KviLvbv/cÖwZôv‡b

wkïK¶ ’̄vcb Kiv n‡q‡Q Ges 410wU KviLvbv I

cÖwZôv‡b G msµvšÍ উবুিকরণ mfv Kiv n‡q‡Q|

wb¤œZg gRywi wba©viY

kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvj‡qi Aax‡b eZ©gv‡b 43wU

wkí ঘসক্টর i‡q‡Q| me¸‡jv wkí ঘসক্ট‡ii wbgœZg

gRywi wba©viY m¤úbœ n‡q‡Q| AwaKvsk wkí ঘসক্ট‡ii

wbgœZg gRywi cyb:wba©viY Kiv n‡q‡Q| ‡Kvb ‡KvbwUi

GKvwaKevi wbgœZg gRywi cyb:wba©viY Kiv n‡q‡Q|

mvavibZ 5(cvuP) eQi Aন্তi wkí ঘসক্টimg~‡ni

wbgœZg gRywi cyb:wba©viY Kiv nq| gy`«vùxwZ, evRvi

মূল্য, RbM‡Yi Rxeb hvÎvi gvb, ‡`‡ki A_©‰bwZK

Ae ’̄v I AvšÍR©vwZ A_©‰bwZK cwiw ’̄wZ Bত্যvw` bvbvwea

A_©‰bwZK m~P‡Ki wfwË‡Z wbgœZg gRywi

ক্রবর্ক 

নং

বশল্প ঘসক্টররর নার্ সব েরশষ বনম্নত্র্ র্জুবর ও 

পুন: বনি োররণর বের

বনকটত্র্ পূব েবত্ী বনম্নত্র্ 

র্জুবর ও পুন: বনি োররণর বের

র্জুবর বৃবির 

শত্করা হার

১। রাইস বর্ল ৪৬৫০ (২৭ জুলাই ২০২০) ৩৩০০ ( ০২ ঘসরেম্বর ২০১২) ৪১%

২। ব্যবি র্াবলকানািীন 

সড়ক পবরবহন

৫০০০ (২৭ জুলাই ২০২০) ৩০০০ ( ০৮ ঘসরেম্বর ২০১২) ৬৭%

৩। চার্ড়ার্াত্ পণ্য ও জুত্া 

কারখানা

৩৫০০ (০৮ ঘসরেম্বর ২০২০) ২৪২৫ ( ১৭ ঘসরেম্বর ২০১৩) ৪৪.৩২%

cyb:wba©viY Kiv nq| 2020-21 A_©eQ‡i wbg©vY I

KvV, wmwKDwiwU mvwf©m Ges wU Mv‡W©b GB 3wU wkí

ঘসক্ট‡ii gRywi cyb:wba©viY Kiv n‡q‡Q Ges G ‡¶‡Î

j¶Yxq ‡h, wbKUZg c~e©eZ©x eQ‡ii wbgœZg gRywi

A‡c¶v me©‡kl eQ‡i (2020-21 A_©eQ‡ii) wbgœZg

gRywi বৃবির kZKiv nvi D‡jøL‡hvগ্যfv‡e ‡e‡o‡Q|

ব্যw³gvwjKvbvaxb cvUKj, wcÖw›Us ‡cÖm, Avqib

dvDwÛ« GÛ BwÄwbqvwis IqvK©kc, mdU µvwks,

Avqy‡e©w`K KviLvbv, I‡qj wgjm GÛ ‡fwR‡Uej

‡cÖvর্াক্টm, ম্যvP ইোবির্, wPswo, grস্য wkKvix U«jvi

BÛvবি«R, RyU ‡cÖm GÛ ‡ewjs I m wgjm) GB 11wU

wkí ঘসক্ট‡i wbhy³ kÖwgKM‡Yi wb¤œZg gRywi

cybtwba©vi‡Yi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| G me wkí

ঘসক্ট‡ii gRywi cyb:wba©vi‡Yi ‡¶‡Î c~‡e© ‡NvwlZ

wbgœZg gRywi‡K wfwË wn‡m‡e Mণ্য K‡i cieZ©x

eQ‡ii র্ন্য wbgœZg gRywi ‡NvlYv Kiv n‡q‡Q|

Mv‡g©›Um wkí ঘসক্ট‡ii kÖwgK‡`i wbgœZg gRywi

8000/- (AvU nvRvi) UvKv ‡`‡ki ‡cvkvK wkí

KviLvbvq Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q| 2020-21 A_©eQ‡i

‡h K‡qKwU wkí ঘসক্ট‡ii wbgœZg gRywi cyb:wba©viY

Kiv n‡q‡Q, ‡m¸‡jvi gRywi বৃবির kZKiv nvi

wbgœiƒc:

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১   ৩ ১ 



2020-21 A_©eQ‡i kÖg Awa`ß‡ii র্াধ্যরর্ m¤úvw`Z kÖg কল্যাণ g~jK Kvh©µg

ক্রবর্ক নং ঘসবামূলক কার্ েক্রর্/ ববষয়বস্তু সংখ্যা

০১ ঘট্রর্ ইউবনয়ন ঘরবর্রিশন ৩২৮টি

০২ বসববএ বনব োচন ১৫ টি

০৩ সাবলশ আরবদরনর বনষ্পবত্ত ১৩ টি

০৪ অংশগ্রহণকারী কবর্টির বনব োচন ৫৩৮ টি

০৫ প্রবশক্ষণ ঘসবা প্রদান ১০৬০৫ র্ন

০৬ স্বাস্থয ঘসবা প্রদান ৯৭২৭২ র্ন

০৭ পবরবার পবরকল্পনা ঘসবা প্রদান ৪৬১৬৪ র্ন

০৮ ববরনাদনমূলক ঘসবা প্রদান ১১০৫৮১ র্ন

২০২০-২১ অথ েবেরর ঘকন্দ্রীয় ত্হববরলর র্াধ্যরর্ সহায়ত্া প্রদান

ক্রোঃ নং খারত্র নার্ র্ন/সংখ্যা টাকার পবরর্ান

০১ মৃত্যযর্বনত্ আবথ েক সহায়ত্া বাবদ ৪,৮৫০ ৯৬,৫৮,০০,০০০/-

০২ বচবকৎসা সহায়ত্া বাবদ ২,৩০২ ৬,৮৭,৯০,০০০/-

০৩ বশক্ষাবৃবত্ত বাবদ ৭৫৩ ১,৫০,৬০,০০০/-

০৪ বন্ধ কারখানার শ্রবর্রকর বরকয়া ঘবত্ন-

িাত্াবদ বাবদ

০৯ টি ২,১৭,৩০,৯৭২/-

০৫ অবফস ব্যবস্থাপনা বাবদ (বারর্ট কবপ সংযুি) ৩,৩৮,৫২,৭০৮.১৭/-

সব েরর্াটোঃ ১১০,৫২,৩৩,৬৮০.১৭/-

কথায়ঃ একর্ি দর্ বকার্ি বায়ান্ন লক্ষ বির্ির্ হাজার চয়র্ি আর্র্ িাকা সদিদরা পয়সা।

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১   ৩২



শ্রবর্ক অবিকার সুরক্ষার লরক্ষ এ র্ন্ত্রণালয় এবং

র্ন্ত্রণালরয়র অিীন দপ্তরসমূহ কার্ েক্রর্ পবরচালনা

কররে। শ্রবর্ক অবিকার সুরক্ষার লরক্ষ

র্ন্ত্রণালরয়র ত্ত্ত্বাবিারন সংবিি আইন, নীবত্র্ালা,

বববির্ালা প্রণয়নসহ সর্রয় সর্রয় বববিন্ন বদক

বনরদ েশনা প্রদান করা হয়। এ র্ন্ত্রণালরয়র অিীন

কলকারখানা ও প্রবত্ষ্ঠান পবরদশ েন অবিদপ্তর কর্তেক

শ্রবর্করদর অবিকার সুরক্ষা, বনরাপদ কর্ ে পবররবশ

এবং শ্রর্ আইন র্থার্থিারব প্রবত্পালরনর ববষয়টি

প্রবত্বনয়ত্ র্বনটর করা হরে। শ্রর্ অবিদপ্তর

কর্তেক শ্রবর্করদর সংগঠন সংক্রান্ত ববষয়াবদ সাবলশী

কার্ েক্রর্ ও প্রবশক্ষরণর ববষয়টি ঘদখিাল করা

শ্রবর্ক অবিকার সুরক্ষা

হয়। সর্গ্র ঘদরশ ববস্তৃত্ সাত্টি শ্রর্ আদালত্ এবং

একটি শ্রর্ আপীল ট্রাইব্যযনারলর র্াধ্যরর্ শ্রবর্করদর

অবিকার সংক্রান্ত দাবী, ক্ষবত্গ্রস্থ শ্রবর্করদর আইনী

প্রবত্কার পাওয়ার ববষয় বনবিত্ করা হরে। ন্যযনত্র্

র্জুরী ঘবার্ ে প্রাবত্ষ্ঠাবনক বববিন্ন ঘসক্টরর র্জুরী

বনি োররণর র্ন্য সরকাররর বনকট সুপাবরশ করার

র্াধ্যরর্ শ্রবর্ক অবিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূণ ে ভূবর্কা

পালন কররে। সরব োপবর শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয়

এবং এর অিীন দপ্তরসমূরহর পৃষ্ঠরপাষকত্ায় শ্রবর্ক

অবিকার সুরক্ষার লরক্ষয সুসংহত্ ভূবর্কা পালনসহ

যুগরপারর্াগী পদরক্ষপ গ্রহণ করা হরে।

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১   ৩৩



I‡qemvB‡U gywRee‡l©i KY©vi ¯ ’vcbt RvwZi wcZv e½eÜz †kL

gywReyi ingvb Gi Rb¥kZevwl©Kx Dcলরক্ষযkÖg I Kg©ms¯ ’vb

gš¿Yvj‡qi I‡qemvB‡U gywRee‡l©i KY©vi ¯ ’vcb Kiv n‡q‡Q

wewfbœ w`e‡mi mgwš^Z D`hvcb: G gš¿Yvj‡qi gywRee‡l©i

Kg©m~wPi Ask wn‡m‡e AvšÍR©vwZK I RvZxq w`emmg~n gš¿Yvjq

I Gi AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms¯ ’vmg~n mgwš^Zfv‡e Kivi

wm×v‡šÍi †cÖwÿ‡Z wek¦ wkï kÖg cÖwZ‡iva w`em, RvZxq wkï

w`em, RvZxq ‡kvK w`em, gnvb †g w`em, RvZxq †ckvMZ ¯^v¯ ’¨

I †mdwU w`emmg~n h_v‡hvM¨ gh©v`vq mgwš^Zfv‡e cvjb Kiv

n‡q‡Q|

cÖPvi I cÖKvkbvt 17 gvP© RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi

ingvb Gi Rb¥w`b I RvZxq wkï w`em Dcলরক্ষযe½eÜz †kL

gywReyi ingv‡bi Qwe, kÖwgK‡`i wb‡q e½eÜzi wewfbœ evYx I

Rb¥kZevwl©Kxi ‡jv‡Mv m¤̂wjZ bv›`wbK WªcWvDb e¨vbvi ¯ ’vcb

Kiv nq| 15 AvM÷ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi

kvnv`vrevwl©Kx I RvZxq †kvK w`em 2020 I 2021 Dcলরক্ষয

‡`‡ki kÖgNb GjvKvmn XvKv kn‡ii wewfbœ moKØx‡c

kÖwgK‡`i wb‡q e½eÜzi wewfbœ evYx I Rb¥kZevwl©Kxi ‡jv‡Mv

m¤̂wjZ ‡MBU, wjd‡jU, eªæwkqvi, e¨vbvi, †d÷ zb BZ¨vw`

cÖ`k©b Kiv nq|

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধয বর্খ মযর্জবযর রহমাদনর জন্মর্িবার্ষমকী উপলদক্ষ গৃহীি কার্মক্রম

jvB‡eªwi‡Z e½eÜz KY©vi ¯ ’vcbt RvwZi wcZv e½eÜz †kL

gywReyi ingvb Gi Rb¥kZevwl©Kx Dcলরক্ষয kÖg I Kg©ms¯ ’vb

gš¿Yvj‡qi jvB‡eªwi‡Z e½eÜz KY©vi ¯ ’vcb Kiv n‡q‡Q|

e „ÿ‡ivcY Kg©m~wPt RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi

Rb¥kZevwl©Kx Dcলরক্ষয kÖg I Kg©ms¯ ’vb gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb

Awa`ßi/`ßi/ms¯ ’vmg~‡ni Awdmmg~‡n e „ÿ‡ivcY Kg©m~wPi

Ask wn‡m‡e e „ÿ †ivcY Kiv n‡q‡Q|

WKz‡g›Uwi wbg©vY I m¤úªPvit ÔAvcwb PvKwi K‡ib, Avcbvi

gvqbv †`q H Mixe K…lK, I‡`i m¤§vb K‡i K_v e‡jb; m¤§vb

IivB †ekx cv‡eÕ GB _xg‡K DcRxe¨ K‡i e½eÜzi Dci wbwg©Z

1 wgwbU ‰`‡N¨ wUwf weÁvcb (wUwfwm) wbg©vY K‡i †`‡ki mKj

miKvwi/‡emiKvwi wU‡f P¨v‡b‡j m¤úªPvi Kiv n‡”Q| GQvov

RvZxq wkï w`em Ges RvZxq †kvK w`e‡m GB wUwfwmwU ‡`‡ki

kÖgNb GjvKvmn w`b¨e¨vwc m¤úªPvi Kiv n‡q‡Q|

MÖxb d¨v±wi Av¨vIqvW© cÖ`vbt RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi

ingvb Gi Rb¥kZevwl©Kx Dcলরক্ষয kÖg I Kg©ms¯ ’vb gš¿Yvjঘয়

MÖxb d¨v±wi A¨vIqvW©Õ cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q| G Dcলরক্ষয RvZxq

‡ckvMZ ¯^v ’̄¨ I †mBdwU w`em, 2021 G 30 wU d¨v±wi‡K

MÖxb d¨v±wi A¨vIqvW© cÖ`v‡bi র্ন্য wbe©vwPZ Kiv n‡q‡Q|

gywRee‡l©i ewa©Z mg‡qi g‡a¨B z MÖxb d¨v±wi A¨vIqvW©Õ cÖ`vb

Kiv n‡e|

অধ্যায়-৩

nvRvi eQ‡ii me©‡kÖó ev½vjx RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Rb¥kZevwl©Kx Dcলরক্ষয MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

KZ©„K †NvwlZ gywReel© h_v‡hvগ্য ghv©`vq D`hvc‡bi লরক্ষয kÖg I Kg©ms¯ ’vb gš¿Yvjয় n‡Z GKwU Kg©cwiKíbv MÖnY Kiv nq| M „nxZ

Kg©cwiíbvi Av‡jv‡K G gš¿Yvjq Ges Gi AvIZvaxb `ßi/ms¯ ’vi mv‡_ mgwš^Zfv‡e gywReel©ব্যvwc wewfbœ Kg©m~wP ev¯Íevqb Ki‡Q|

ev¯ÍevwqZ D‡jøL‡hvগ্য I MyiæZ¡c~Y© Kg©m~wPmg~n বনম্নরূপোঃ

বা র্ষম ক প্র র্ি বব দ ন  ২ ০ ২ ০ – ২ ১   ৩৪



কমমপর্রকল্পনা ও কমমদকৌর্ল বাস্তবায়ন

অধ্যায়-৪

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (GwcG)

g~jZ MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k

miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿xi

cÖwZwbwa wn‡m‡e gwš¿cwil` mwPe

Ges mswkøó gš¿Yvjq/wefv‡Mi

mwP‡ei র্রধ্য ¯v̂ÿwiZ GKwU

RvZxq শুিাচার Kg©†KŠkj

RvZxq শুিাচার †KŠkj n‡jv

PvwiwÎK mvayZv ev শুিত্া AR©b

Ges `yb©xwZ `g‡bi র্াধ্যরর্

mykvmb cÖwZôvq RvZxq GKwU

†KŠkj-`wjj,†hLv‡b cÖvwZôvwbK

AvBb- Kvbyb I wewa-weav‡bi myôz

cÖ‡qvM, পিবত্গত্ ms®‹vi I Dbœqb, mÿgZv বৃবি Ges

cÖwZôvb mswkøó mK‡ji DËg PP©v cÖwZôvi লরক্ষয wewfbœ

ai‡Yi D™¢vebx mvaviY Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 2020-

21 A_©eQ‡i G gš¿Yvjq শুিাচার Kg©‡KŠk‡ji 37wU

Kg©m¤úv`b m~PK AR©‡b KvR K‡i‡Q| D³ Kg©m¤úv`b

m~P‡Ki wecix‡Z ev¯ÍevwqZ Kvh©µ‡gi wfwË‡Z G A_©eQ‡i

gwš¿cwil` wefvM KZ©„K †NvwlZ djvd‡j kÖg I Kg©ms¯ ’vb

gš¿Yvjq শুিাচার Kg©‡KŠk‡j 4_© ’̄vb AR©b K‡i‡Q| শুিাচার

PP©v‡K DrmvwnZ Kivi র্ন্য RvZxq শুিাচার †KŠkj Kg©-

cwiKíbvi AvIZvq 2020-21 A_©eQ‡i G gš¿Yvj‡qi

DcmwPe Rbve ‡gvt gwn`yi ingvb, Awdm mnKvix Kvg

Kw¤úDUvi gy`«v¶wiK ‡eMg mv‡eKzb bvnvi Ges AvIZvaxb

kÖg Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK Rbve G.‡K.Gg wgRvbyi ingvb

(AwZwi³ mwPe)-‡K সম্মাননা mb` Ges GKgv‡mi g~j

‡eZ‡bi mgcwigvY A_© শুিাচার cyi¯‹vi wn‡m‡e cÖ`vb Kiv

n‡q‡Q|

mg‡SvZv `wjj| 17 †m‡Þ¤̂i 2020 ZvwiL gwš¿cwil`

wefv‡Mi mv‡_ kÖg I Kg©ms¯ ’vb gš¿Yvj‡qi 2020-21

A_©eQ‡ii র্রধ্য evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (GwcG) ¯v̂ÿwiZ

n‡q‡Q| miKvwi Kg©Kv‡Ð ¯^”QZv I দায়বিত্া বৃবি, m¤ú‡`i

h_vh_ ব্যবহার wbwðZKiY Ges cÖvwZôvwbK mÿgZv Dbœq‡bi

লরক্ষয miKvwi Kg©m¤úv`b ব্যবস্থাপনা পিবত্র AvIZvq G

gš¿Yvj‡qi evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q| G

Pzw³‡Z gš¿Yvj‡qi †KŠkjMZ উরেশ্যসমূহ, G mKj Kvh©µ‡gi

djvdj cwigv‡ci র্ন্য Kg©m¤úv`b m~PK (42wU) I লক্ষযর্াো

wba©viY Kiv n‡q‡Q| gš¿Yvj‡qi mv‡_ AvIZvaxb `ßi/ms¯ ’v

KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, kÖg Awa`ßi,

wb¤œZg gRyix †evW©, kÖwgK কল্যাণ dvD‡Ûkb Gi c„_K

c„_Kfv‡e evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯^vÿwiZ n‡q‡Q|
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ত্থ্য অবিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবায়ন

২০২০-২১ অথ েবেরর ত্থ্য অবিকার আইন ২০০৯ অনুর্ায়ী ত্থ্য প্রদান সংক্রান্ত ত্থ্য বনম্নরূপ:

প্রাপ্ত আরবদরনর সংখ্যা বনষ্পন্ন আরবদরনর সংখ্যা অবনষ্পন্ন আরবদরনর সংখ্যা র্ন্তব্য

১১টি ১১টি - -

র্াত্ীয় ও আন্তর্োবত্ক সূচক ও লক্ষযর্াো অর্েরন শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয়

ববষয় শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয় সংবিি অংশ

৮র্ পঞ্চবাবষ েকী 

পবরকল্পনা (জুলাই,২০২১-

জুন,২০২৫)

• জুলাই,২০২১-জুন,২০২৫ ঘর্য়ারদ ১১.৩৩ বর্বলয়ন কর্ েসংস্থারনর লক্ষযর্াোর

প্রাক্কলন ররয়রে, এর র্রধ্য অিযন্তরীণ কর্ েসংস্থান ৮.০৮ বর্বলয়ন।

• শ্রর্ র্াটারবইর্ প্রস্তুত্ করা (পৃষ্ঠাোঃ ৬৭৯)।

র্াবত্সং  ঘ াবষত্ 

ঘটকসই উন্নয়রন অিীি

(এস বর্ বর্) 

র্াবত্সং ঘ াবষত্ ঘটকসই উন্নয়ন অিীি (এস বর্ বর্)-এর ৮.৫ অিীি অনুর্ায়ী

২০৩০ সারলর র্রধ্য উৎপাদনশীল কার্ ও উন্নত্ কর্ েপবররবশ এবং একই কারর্র

সর্ র্জুবর বনবিত্ করা। (পৃষ্ঠা-৩৯)

বনব োচনী ইশরত্হার

২০১৮

 র্াত্ীয় পর্ োরয় স্বল্প, র্ধ্যর্ ও উচ্চবশবক্ষত্ ত্রুণরদর ত্থ্য সম্ববলত্ একটি

ইবন্টরগ্ররটর্ র্াটারবইর্ তত্বর করা হরব। এর র্াধ্যরর্ সরকাবর ও ঘবসরকাবর

প্রবত্ষ্ঠানগুরলা ত্ারদর প্ররয়ার্ন ও ত্রুণরদর ঘর্াগ্যত্া অনুর্ায়ী চাকবরর র্ন্য

আরবদন করার আহ্বান র্ানারত্ পাররব, পৃষ্ঠা-৩৩

 বশল্প শ্রবর্করদর ঘর্ৌবলক অবিকার সুরক্ষা করা হরব, পৃষ্ঠা-৩৩

 গারর্ েন্টস শ্রবর্কসহ সকল শ্রবর্ক, হত্দবরদ্র এবং গ্রার্ীণ ভূবর্হীন

ঘক্ষত্র্জুররদর র্ন্য ববরশষ ববরবচনায় নানা পদরক্ষরপর সরঙ্গ ঘরশবনং

প্রথাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হরব, পৃষ্ঠা-৩৩

শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান 

র্ন্ত্রণালরয় 

Allocagtion of 

Business

শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালরয়র Allocation of Business এর বনরম্নাি

কার্ োবলীোঃ

 Welfare of labour including labour and non-

agricultural employment (page-52)

 Labour statistics. (page-52)

 Labour research including compilation of labour

statistics. (page-52)
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 ঝুঁবকপূণ ে বশশুশ্রর্: বশশুরদররক ঝুঁবকপূণ ে কার্

ঘথরক সবররয় আনার র্ন্য প্ররয়ার্নীয়

কার্ েক্রর্ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কররত্ হরব।

 ক) নারী শ্রবর্করদর আবাসন ব্যবস্থা ও ত্ারদর

বনরাপত্তাোঃ নারী শ্রবর্করদর র্ন্য ত্ারদর

কর্ েস্থরলর কাোকাবে আবাসন ব্যবস্থা গরড়

ঘত্ালার ওপর গুরুত্ব বদরত্ হরব। এ োড়া

ত্ারদর বনরাপত্তা বনবিত্ করার র্ন্য কার্ েকর

পদরক্ষপ গ্রহণ কররত্ হরব।

 খ) কর্ ের্ীবী নারী শ্রবর্করদর র্ন্য গৃহায়ন

ত্হববরলর সহায়ত্ায় বন্দর , নারায়ণগঞ্জ এবং

কালুর াট, চট্টগ্রারর্ অববস্থত্ শ্রর্কল্যাণ

ঘকরন্দ্র ০২ টি ১০০০ শয্যাবববশি র্রবর্টবর

বনর্ োরণর কার্ েক্রর্ গ্রহণ কররত্ হরব।

র্রবর্টবররত্ ববল্ট-ইন খাটসহ আসবাবপরের

ব্যবস্থা থাকরত্ হরব ঘর্ন খারটর বনরচর অংশ

ঘস্টার বহরসরব ব্যবহার করা র্ায়। র্রবর্টবরর

Common Dining Hall ও রান্না রসহ

অন্যান্য আনুষবঙ্গক service-এর অবত্বরি

বহরসরব প্রবত্টি ঘলারর একটি করর বকরচন

এবং কাপড়-ঘচাপড় ঘিায়ার র্ায়গা থাকরত্

হরব। ত্া োড়া ঘোট পবরবাররর বসবারসর

উপরর্াগী পৃথক বকছুসংখ্যক কক্ষ/ living

space রাখা ঘর্রত্ পারর।

gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡ ©̀kbv

গত্ ১৬ ঘফব্রুয়াবর ২০১৪ ও ২৪ ঘর্ ২০১৫ ত্াবররখ র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রী কর্তেক প্রদত্ত বনম্নবলবখত্ ঘর্াট ৬টি বনরদ েশনা

বনরয় র্ন্ত্রণালয় কার্ করর র্ারে:

 শ্রর্ কল্যাণ ঘকন্দ্র: শ্রর্ কল্যাণ ঘকন্দ্রগুরলারক

শ্রবর্করদর কল্যারণ কার্ েকর কররত্ হরব। এ

ঘকরন্দ্র শ্রবর্করদর র্ন্য হাসপাত্াল ও থাকার

র্ন্য র্রবর্টবর বনর্ োরণর উরদ্যাগ গ্রহণ কররত্

হরব।

 ববরশাল, বসরলট এবং রংপুর ববিারগ নত্যন

০৩টি শ্রর্ আদালত্ স্থাপরনর কার্ দ্রুত্ সম্পন্ন

কররত্ হরব। ত্াোড়া ঢাকায় অববস্থত্ ০৩টি

শ্রর্ আদালরত্র ০১টি নারায়ণগরঞ্জ এবং ০১টি

গার্ীপুরর স্থানান্তররর ববষরয় পদরক্ষপ ঘনয়া

ঘর্রত্ পারর।

 ঘর্-সকল বশল্প ঘসক্টররর র্জুবর বনি োররণর

সর্য় ৫ বের অবত্ক্রান্ত হরয়রে ঘস-সকল বশল্প

ঘসক্টরর ন্যযনত্র্ র্জুবর পুনবন েি োররণর কার্ েক্রর্

গ্রহণ কররত্ হরব।

 কলকারখানা ও প্রবত্ষ্ঠান পবরদশ েন

অবিদপ্তররর পবরদশ েক ও সংবিি অন্যান্যরদর

প্রবশক্ষণ, গরবষণা ও পাররসানাল ঘপ্রারটকটিি

ইকুইপরর্ন্ট (বপবপই) সাটি েবফরকশরনর র্ন্য

একটি National Industrial Safety

Academy স্থাপন করার পদরক্ষপ ঘনয়া

ঘর্রত্ পারর। প্ররয়ার্রন টঙ্গীরত্ ববদ্যর্ান

বশল্প সম্পকে বশক্ষায়ত্ন (IRI)-এর র্বর্

অথবা ঘত্র্গাঁও বশল্প এলাকা ঢাকারত্ এ

প্রবত্ষ্ঠান গরড় ঘত্ালা ঘর্রত্ পারর।
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২০২০-২১ অথমবছদর জািীয় ও আন্তজমার্িক র্দবস পালন

অধ্যায়-৪

¯̂vaxbZvi gnvb ’̄cwZ RvwZi wcZv e½eÜy ‡kL gywReyi

ingvb-Gi 45Zg kvnv`Z evwl©Kx‡Z 15 AvMস্ট RvZxq

‡kvK w`e‡m kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb

Awa`ßi/`ßi/ms ’̄vi c¶ ‡_‡K 32bs avbgwÛ ’̄ e½eÜy

স্মৃবত্ Rv ỳN‡i RvwZi wcZv e½eÜy ‡kL gywReyi ingv‡bi

cÖwZK …wZ‡Z cy®ú¯ÍeK Ac©Y Kiv nq| RvZxq ‡kvK w`em

cvjb Dcলরক্ষয MZ 16 AvMস্ট 2020 ZvwiL weKvj 3.00

NwUKvq kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq Ges AvZIvaxb

Awa`ßi/`ßi/ms ’̄vi Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i wb‡q kÖgfe‡b

Av‡jvPbv mfv I ‡`vqv-gvn&wd‡ji Av‡qvRb Kiv nq|

জািীয় বর্াক র্দবস, ১৫ আগস্ট ২০২০

G gš¿Yvj‡qi gvbbxq cÖwZgš¿x Av‡jvPbv mfv I ‡`vqv-gvn&wd‡j cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb| Av‡jvPbv

mfv I ‡`vqv-gvn&wd‡j mfvcwZZ¡ K‡ib G gš¿Yvj‡qi mwPe ‡K.Gg.Avãym mvjvg| RvZxq ‡kvK w`e‡mi Kg©m~wP

Ask wn‡m‡e 3w`bব্যvcx gš¿Yvjq Ges AvZIvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄vi mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvwi Kv‡jv ব্যvP aviY

K‡ib| ‡`‡ki kÖgNb GjvKvmn XvKv kn‡ii wewfbœ moKØx‡c kÖwgK‡`i wb‡q e½eÜzi wewfbœ evYx I

Rb¥kZevwl©Kxi ‡jv‡Mv m¤̂wjZ ‡MBU, wjd‡jU, eªæwkqvi, ব্যvbvi Bত্যvw` cÖ`k©b Kiv nq| febmg~‡n RvZxq

cZvKv Aa©bwgZ ivLv nq|
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fvlv knx`‡`I cÖwZ kÖ×v Ávc‡bi Ask wn‡m‡e G gš¿Yvjq, gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄v Ges

Aaxb¯Í gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡n 21 †deªæqvwi 2021 RvZxq cZvKv Aa©bwgZ ivLv nq|

GQvov, e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Rb¥w`b I

RvZxq wkï w`em Dcলক্ষ্যে17-03-2021 Zvwi‡L

gš¿Yvjq Ges Awa`ßimg~n mgwš̂Zfv‡e kÖg feb,

196, ˆmq` bRiæj Bmjvg miYx‡Z ¯̂v ’̄¨wewa †g‡b

Av‡jvKm¾v, AvZkevwR, GKwU g‡bvig cwi‡e‡k

†KK KvUv, Av‡jvPbv mfv I †`vqv gvnwd‡ji

Av‡qvRb Kiv nq| wgicyi I †ZRMvuI miKvwi wkï

cwiev‡ii GwZg I ỳ ’̄ wkï‡`i gv‡S DbœZgv‡bi

Lvevi cwi‡ekb Kiv nq | gš¿Yvjq KZ© „K GK g‡bvÁ

mvs®‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq|

gwš¿cwil` wefv‡Mi †KvwfW-19 gnvgvixKvjxb wb‡ ©̀kbv I gyw³hy× welqK gš¿Yvjq wb‡ ©̀kbvi †cÖwÿ‡Z G

gš¿Yvjq, gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄v Ges Aaxb Í̄ gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡n RvZxq cZvKv D‡Ëvjb

Kiv nq Ges ewY©j Av‡jvKm¾v Kiv nq|

gnvb weRq w`em,16 wW‡m¤^i 2020

knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em, 21 †deªæqvwi 2021

RvZxq wkï w`em, 17 gvP© 2021

gvP© RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi

Rb¥w`b I RvZxq wkï w`em Dcলক্ষ্যেG gš¿Yvjq

Ges Gi AvIZvaxb `ßi/ms ’̄vi mv‡_ mgwš^Zfv‡e

wewfbœ Kg©m~wP ev Í̄evqb K‡i‡Q| kÖg I Kg©ms ’̄vb

gš¿Yvj‡qi gvbbxq cÖwZgš¿xi †bZ…‡Z¡ ¯̂v ’̄¨wewa †g‡b

e½eÜy ¯§„wZ Rv ỳN‡i Aew ’̄Z e½eÜzi cÖwZK…wZ‡Z

cy¯ú Í̄eK Ac©Y Kiv nq| e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi

Qwe, kÖwgK‡`i wb‡q e½eÜzi wewfbœ evYx I

Rb¥kZevwl©Kxi ‡jv‡Mv m¤ŵjZ bv›`wbK WªcWvDb

e¨vbvi ’̄vcb Kiv nq|

র্াবত্র বপত্া বঙ্গবন্ধু ঘশখ মুবর্ব্যর রহর্ান-এর র্ন্মবাবষ েকী-২০২১ উদর্াপন উপলরক্ষয ঘকক কাটা অনুষ্ঠান
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gwš¿cwil` wefvM I gyw³hy× welqK gš¿Yvjq wb‡`©kbvi †cÖwÿ‡Z ¯^vaxbZvi

myeY©RqšÍx (26 gvP© 2021 ‡_‡K 16 wW‡m¤̂i 2021) mgqKv‡ji জন্েG

gš¿Yvj‡qi Kg©m~wP cÖYqb Kiv n‡q‡Q Ges ev½vjx RvwZi me©‡kÖô AR©b ¯^vaxbZvi

50 eQi c~wZ©i Kg©m~wPi Ask wn‡m‡e I‡qemvB‡U myeY©RqšÍx KY©vi ’̄vcbmn M„nxZ

mKj Kg©m~wP eQie¨vcx ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| miKvi wba©vwiZ ¯^vaxbZvi

myeb©RqšÍxi †jv‡Mv cÖ‡hvR¨ mKj †ÿ‡Î e¨envi Kiv n‡q‡Q|

cÖwZ eQ‡ii ন্যvq 28 GwcÖj 2021 Zvwi‡L wewfbœ

Kg©m~wP MÖn‡Yi র্াধ্যরর্ G gš¿Yvjq KZ©…K ÒRvZxq

‡ckvMZ স্বাস্থয I ‡mBdwU w`emÓ D`hvcb Kiv nq|

w`emwU Dcলরক্ষয 28 GwcÖj 2021 Zvwi‡L AbjvB‡b

GKwU Av‡jvPbv mfv AbywôZ nq| G mfvq cÖavb

AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb gvbbxq cÖwZgš¿x ‡eMg

gbœyRvb mywdqvb, Ggwc| G gš¿vj‡qi ZË¡veav‡b

AvIZvaxb KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b

Awa`ß‡ii D‡দ্যv‡M wewfbœ ঘস্টK‡nvìvi‡`i wb‡q GB

we‡kl Av‡jvPbv Abyôvbmn bvbvb Kg©m~wP ev Í̄evqb

Kiv nq| RvZxq ‡ckvMZ স্বাস্থয I ‡mBdwU w`em

Dcলরক্ষয GKwU স্মiwYKv cÖKvk Kiv nq| GQvov,

†`‡ki eûj cÖPvwiZ 4wU evsjv Ges 2wU Bs‡iwR

‰`wbK msev`c‡Î ‡µvocÎ cÖKvk Kiv nq|

wewUwfmn 03wU wUwf চযv‡b‡j w`emwU Dcলরক্ষয

Av‡jvPbv Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq| স্বাস্থয

m‡PZbZvg~jK 25000 wjd‡jU ‰Zwi K‡i kÖwgK‡`i

g‡ধ্য weZiY Kiv nq|XvKv kn‡ii ¸iæZ¡c~Y©© moK,

PË¡i mw¾Z Kiv nq Ges w`emwU D`hvc‡bi w ’̄iwPÎ

I wfwWI aviY Kiv nq| wewUAviwmÕi mnvqZvq

RvZxq ‡ckvMZ স্বাস্থয I ‡mBdwU w`em-2021 Gi

cÖwZcvদ্য ÒgywRee‡l©i A½xKvi,wbivc` Kg©cwi‡ek

‡nvK meviÓ ‡gvevBj GmGgGm-Gi র্াধ্যরর্ cÖPvi

Kiv nq| 28 GwcÖj 2021 RvZxq ‡ckvMZ স্বাস্থয I

‡mBdwU w`e‡mi 2021 mv‡ji cÖwZcvদ্যwU evZ©v

AvKv‡i BwÛ‡c‡Û›U wUwf I wewUwf Gi ¯Œ‡j cÖ`k©b

Kiv nq| m‡PZbZvg~jK wfwWI cȪ ‘Z Ges ‡mvশ্যvj

wgwWqvi র্াধ্যরর্ব্যvcK cÖPvi Kiv nq| MvRxcyi

wkíNb AÂ‡j kÖwgK‡`i র্ন্য wd« ‡gwW‡Kj কযv‡¤úi

Av‡qvRb Kiv nq| gvV ch©v‡q ‡Rjv cÖkvm‡bi

Abyôv‡bi mv‡_ mgš̂q K‡i 23 wU Dcgnvcwi`k©‡Ki

Kvh©vj‡q AbjvB‡b Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb Kiv

nq|

RvZxq ‡ckvMZ ¯̂vস্থয I ‡mBdwU w`em, 28 GwcÖj 2021

¯̂vaxbZvi myeY©RqšÍx: ¯̂vaxbZv w`em I RvZxq w`em, 26 gvP© 2021
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ঘর্ বদবরসর ইবত্হাস অবিকার হারা র্ানুরষর

সংগ্রারর্র ইবত্হাস। এ বদনটি ববরের শ্রর্র্ীবী

র্ানুরষর সংগ্রার্ আর সংহবত্র এক ঐবত্হাবসক

বদন। ১৮৮৬ সারলর ১লা ঘর্ আরর্বরকার বশকারগা

শহরর শ্রর্র্ীবী র্ানুরষর আট  ন্টা শ্রর্, আট  ন্টা

ববশ্রার্, আট  ন্টা ববরনাদরনর অবিকার আদারয়র

র্ন্য ঘসই বদন এক রিক্ষয়ী সংগ্রারর্র র্ধ্য বদরয়

আরন্দালরন ঘনর্তত্বদানকারী ঘনর্তবৃরন্দর র্ীবনদারনর

র্াধ্যরর্ সারা ববরের র্ানুষ ঘপরয়বেল ১লা ঘর্র

স্বীকৃবত্। হার্ার বেররর ঘশ্রষ্ঠ বাঙাবল র্াবত্র বপত্া

বঙ্গবন্ধু ঘশখ মুবর্ব্যর রহর্ান বেরলন আর্ীবন

শ্রবর্ক-কৃষক-ঘর্হনবত্ র্ানুরষর অবিকার আদারয়র

অগ্রপবথক। ত্াঁর সর্গ্র র্ীবনদশ েরন শ্রবর্ক, ঘখরট-

খাওয়া গণর্ানুরষর কল্যাণ ও িারগ্যান্নয়ন করায়

অন্যত্র্ উরেশ্য বেল। বত্বনই স্বািীন বাংলারদরশ

১৯৭৩ সারল প্রথর্ ১লা ঘর্ ‘র্হান ঘর্ বদবস’ ঘক

সরকাবর ছুটি বহরসরব ঘ াষণা বদরয় রাষ্ট্রীয়িারব

বদবসটির র্র্ োদা দান কররন।

‡gnbwZ gvby‡li b¨vqm½K AwaKvi Av`v‡q

AvZ¥ûwZ `vbKvix kÖwgK‡`i ¯§i‡Y MYcÖRvZš¿x

evsjv‡`k miKv‡ii kÖg I Kg©ms¯ ’vb gš¿Yvjq

h_v‡hvM¨ gh©v`vq cÖwZeQi 1 †g Ôgnvb ‡g w`emÕ

D`hvcb K‡i| w`emwU D`hvc‡bi

মাধ্েক্ষ্মmiKvi-gvwjK-kÖwg‡Ki gv‡S GK

Abe`¨ ‡mZyeÜb M‡o I‡V| 2021 mv‡j

†KvwfW-19 gnvgvixi gv‡SI w`emwU‡K A_©en

K‡i Zzj‡Z ÔkÖwgK-gvwjK wbwe©‡kl, gywRe-e‡l©

Mo‡ev †`kÕ GB cÖwZcv`¨‡K DcRxe¨ K‡i gnvb

†g w`em,2021 Gi ¯§iwYKv cÖKvk; 19wU RvZxq

ˆ`wb‡K gnvgvb¨ ivóªcwZ, gvbbxq cÖavbgš¿x I G

gš¿Yvj‡qi cÖwZgš¿x g‡nv`‡qi e³e¨ m¤̂wjZ

gnvb ‡g w`em, 1‡g 2021

we‡kl †µvocÎ cÖKvk Kiv nq| GQvov, ¯^v ’̄¨SzuwK Gwo‡q Ryg cø¨vUd‡g© kÖwgK‡`i ¯^v_© mswkøó wel‡q we‡kl Av‡jvPbv mfv AbywôZ

nq|
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G gš¿vj‡qi wb‡ ©̀kbvq তর্শুশ্রম তনরসনন ব্যাপক

সনেিনিা তিতরর লনযে gš¿vj‡qi AvIZvaxb

KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi bvbv

D‡দ্যv‡Mi র্াধ্যরর্ ১২ জুন ২০২১ তিশ্ব তর্শুশ্রম প্রতিনরাি

তদিস অর্ শিহভানি পালন কনর। তদিসটির প্রতিপাদ্য

তনি শারণ করা হয় ‘মুতিিিনষ শর আহিান, তর্শুশ্রনমর হহাক

অিসান”, যা সকল প্রকার্নায় তুনল িরাসহ হমািাইনল

হমনসনির মাধ্যনম প্রোর করা হয়। তদিসটি উপলনযে

হপাস্টার ছাতপনয় প্রোনরর িন্য িা DIFE-এর ২৩ টি

উপমহাপতরদর্ শনকর কায শালনয় তিিরণ করা হয়। তদিসটির

গুরুত্ব তুনল িনর ১১টি তদতনক পতিকায় হরাড়পপি

প্রকার্সহ “তিশ্ব তর্শুশ্রম প্রতিনরাি তদিস-২০২১”

উদযাপন উপলনযে তিটিতভসহ অন্যান্য হিসরকাতর

েোনননল টিতভতস প্রোর ও টক-হর্া আনয়ািন করা হয়।

সতেিালনয়র ৬ ও ৭ নং ভিন, শ্রম ভিন এিং

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পতরদর্ শন অতিদপ্তর-এর ২৩

উপমহাপতরদর্ শনকর কায শালনয় ড্রপ ডাউন ব্যানার সহ অন্যান্য ব্যানার দ্বারা সতিি করা হয় এিং তিশ্ব তর্শুশ্রম

প্রতিনরাি তদিস-২০২১ উপলনযে ইউতননসফ কর্তশক অনলাইনন আনয়াতিি আনলােনা সভার মাতলক পয এিং

শ্রতমক পনযর প্রতিতনতিগণ অংর্গ্রহণ কনর।

তিশ্ব তর্শুশ্রম প্রতিনরাি তদিস, ১২ জুন ২০২১
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বকার্ির্-১৯ মহামারীকালীন মন্ত্রণালয় কিৃমক গৃহীি কার্মক্রম

অধ্যায়-৬

ঘকাবির্-১৯ র্হার্ারী র্কারবলা করার র্ন্য প্রিানর্ন্ত্রীর কার্ োলয়, র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় এবং র্বন্ত্রপবরষদ ববিারগর

বনরদ েশনা অনুর্ায়ী শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এবং এর আওত্ািীন দপ্তর/সংস্থা কর্তেক বববিন্ন িররণর কার্ েকর

পদরক্ষপ গ্রহণ করা হয়।

প্রশাসবনক ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলারদরশ ঘকাবির্-১৯ র্হার্ারী শুরু হওয়ার প্রাক্কারল

র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রীর ৩১ দফা এবং শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান

র্ন্ত্রণালরয়র র্াননীয় প্রবত্র্ন্ত্রীর বববিন্ন সর্রয় বনরদ েশনা ও

পরার্শ ে অনুসারর বনম্নবলবখত্ কার্ েক্রর্ গৃহীত্ হয়:

(ক) ঘকাবির্-১৯ (কররানা িাইরাস বর্বর্র্-১৯) সংক্রান্ত

ত্থ্য ও ঘসবা প্রদারনর বনবর্ত্ত সাব েক্ষবণক ঘর্াগারর্ারগর

র্ন্য র্ন্ত্রণালরয়র অবত্বরি সবচব (প্রশাসন)-ঘক

সর্ন্বয়কারী কর্ েকত্ো এবং যুগ্মসবচব (প্রশাসন)-ঘক

ঘফাকাল পরয়ন্ট কর্ েকত্ো বনি োরণ করা হরয়রে। এোড়া

আওত্ািীন অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূরহ ঘফাকাল পরয়ন্ট

কর্ েকত্ো বনি োরণ এবং কবর্টি গঠরনর বনরদ েশনা ঘদওয়া

হরয়রে। শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয় কর্তেক ঘকাবির্-১৯

ঘর্াকারবলায় কররানা ঘরসপন্স কবর্টি গঠন এবং

অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূরহ কবর্টি গঠরনর বনরদ েশনা

প্রদান করা হরয়রে।

(খ) ঘকাবির্-১৯ ঘর্াকারবলায় শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান

র্ন্ত্রণালরয়র আওত্ািীন কলকারখানা ও প্রবত্ষ্ঠান

পবরদশ েন অবিদপ্তরর কররালরুর্ স্থাপন করা হয় এবং ত্ার

র্াধ্যরর্ বববিন্ন বশল্প কলকারখানা হরত্ সকল িররণর

সর্স্যা ও কররানা সংক্রান্ত ত্থ্যাবদ সংগ্রহ করা হয়।

(গ) গত্ ১২/০৪/২০২০ ত্াবররখ ঘকাবির্-১৯ সংক্রর্রণর

প্রিারব সৃি শ্রর্ পবরবস্থবত্ স্বািাববক রাখরত্ এবং চলর্ান

বশল্প প্রবত্ষ্ঠারন কর্ েরত্ শ্রবর্ক কর্ েচারীরদর বনরাপত্তা

বনবিত্ করার লরক্ষয শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালরয়র

আওত্ািীন শ্রর্ অবিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রবত্ষ্ঠান

পবরদশ েন অবিদপ্তররর র্াঠ পর্ োরয়র কর্ েকত্ো, সংবিি

এলাকার র্াবলক-শ্রবর্ক প্রবত্বনবির সর্ন্বরয় ২৩ টি

ক্রাইবসস ম্যারনর্রর্ন্ট কবর্টি গঠন করর ৬৪ ঘর্লায়

দাবয়ত্ব প্রদান করা হয়।

( ) নারায়ণগঞ্জ ঘর্লার বন্দর উপরর্লায় বনবর্ েত্ কর্ ের্ীবী

র্বহলা ঘহারস্টলটি কররানা আক্রান্তরদর ঘকায়াররন্টাইন

ঘসন্টার বহরসরব ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হরয়রে।
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(ঙ) দাপ্তবরক সকল কার্ েক্রর্ ই-নবথর র্াধ্যরর্ এবং

সকল বর্টিং িাচ্য েয়াল প্লাটফর্ ে (ZOOM APPS)

ব্যবহার করর সম্পন্ন করা হরে।

(চ) কররানা িাইরাস প্রবত্ররারি ত্থ্য ও বনরদ েশনা বদরয়

শ্রর্ অবিদপ্তর এর প্রিান কার্ োলরয়র সকল

কর্ েকত্ো/কর্ েচারী এবং সারারদরশ শ্রর্ অবিদপ্তররর ৫২

টি ববিাগীয় ও আঞ্চবলক পর্ োরয়র অবফরসর কর্ েকত্ো

এবং বাংলারদশ এর্প্লয়াস ে ঘফর্াররশন, বববর্এর্ইএ,

ববরকএর্ইএ, বাংলারদশ ঘলদার গুর্স ম্যানুফযাকচারাস ে

অযাে ওনাস ে এরসাবসরয়শন বাংলারদশ প্লাবস্টকস পণ্য

উৎপাদন ও প্রবক্রয়াকরণ র্াবলক সংগঠন বরহযাব-ঘক

বনরদ েশ প্রদান করা হরয়রে।

(ে) কররানা িাইরাস সংক্রান্ত বর্জ্ঞাসা এবং শ্রর্

সংক্রান্ত অবিরর্াগ র্ানারনার র্ন্য সাব েক্ষবণক ঘটাল বি

ঘহল্প লাইন

১৬৩৫৭ চালু করা হয় এবং ঘকাবির্-১৯ ঘর্াকারবলায়

এই ঘহল্পলাইনটি সাব েক্ষবনকিারব ব্যবহৃত্ হরে।

(র্) আইএলও’র সহায়ত্ায় “কর্ েরক্ষরে ঘকাবির্-১৯

প্রবত্ররাি ও প্রবত্কারর ঘপশাগত্ সুরক্ষা ও স্বাস্থয ববষয়ক

বনরদ েবশকা” প্রণয়ন করা হরয়রে।

(ঝ) ঘসইফটি কাউবন্সরলর বনরদ েশনার বিবত্তরত্ প্রণীত্

ঘচকবলস্ট অনুসরণ করর শ্রর্ পবরদশ েকরদর পবরদশ েন

কার্ েক্রর্ পবরচালনা কররত্ বনরদ েশ প্রদান করা হরয়রে।

(ঞ) ২৩টি উপর্হাপবরদশ েরকর কার্ োলরয়

উপর্হাপবরদশ েকরদর স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থয

ববিারগর সারথ সাব েক্ষবণক ঘর্াগারর্াগ স্থাপনপূব েক বশল্প

কারখানার শ্রবর্করদর র্রধ্য সরচত্নত্া বৃবির লরক্ষয

প্ররয়ার্নীয় ব্যবস্থা (ঘর্র্ন: সরচত্নত্া বৃবিমূলক

কার্ েক্রর্) গ্রহরণ বনরদ েশ প্রদান করা হরয়রে।

স্বাস্থয সুরক্ষা:

(ক) শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালরয়র প্ররবশপরথ

(সবচবালরয়র ৭ নম্বর িবরন অববস্থত্ ৪থ ে ও ৫র্ ত্লায়)

২টি Disinfection Tunnel স্থাপন করা

হরয়রে। ইনফাররর্ থারর্ োবর্টার বদরয় প্রবত্বদন সকল

কর্ েচারীর ত্াপর্াো পবরর্াপ করা হয়। পবরস্কার-

পবরেন্নত্া বর্ায় রাখার র্ন্য বনয়বর্ত্ র্ীবাণুনাশক

বদরয় ঘলার এবং সাররফস পবরস্কার করা হরে।

স্বাস্থযবববি ও সার্াবর্ক দুরত্ব ঘর্রন অবফস, পবরবার এবং

তদনবন্দন র্ীবনর্াোর সকল ঘক্ষরে পালরনর র্ন্য সকল

কর্ েকত্ো/কর্ েচারীর বনয়বর্ত্ কাউবন্সবলং করা হরে।

(খ) সকল কর্ েচারীর র্রধ্য স্বাস্থয উপকরণ সরবরাহ করা

হরে এবং আওত্ািীন অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহরক স্ব-

স্ব দপ্তর হরত্ স্বাস্থয উপকরণ সরবরারহর বনরদ েশনা ঘদওয়া

হরয়রে ।

(গ) ঘকাবির্-১৯ প্রবত্ররারি স্বাস্থযবববি অনুসরণ করর

সকল কর্ েকত্ো-কর্ েচারীরক কর্ েরক্ষরে র্াস্ক ও হযাে

স্যাবনটাইর্ার ব্যবহাররর বনরদ েশ প্রদান করা হরয়রে।

( ) ৩২ টি শ্রর্ কল্যাণ ঘকন্দ্র হরত্ প্রাবত্ষ্ঠাবনক ও

অপ্রাবত্ষ্ঠাবনক শ্রবর্ক ও শ্রবর্ক পবরবাররক ববনামূরল্য

স্বাস্থযরসবা প্রদান করা হরে এবং স্বাস্থয ও পবরবার

কল্যাণ র্ন্ত্রণালরয়র স্বাস্থযরসবা ববিাগ কর্তেক র্াবরকৃত্

“স্বাস্থযবববি সংক্রান্ত বনরদ েশনা” প্রবত্পালন করা হরে।

(ঙ) কররানা িাইরারসর িয়াবহত্া ঘর্াকারবলায় এ

র্ন্ত্রণালরয়র অিীন অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তেক

ঘটবলরর্বর্বসন পিবত্রত্ বশল্প কলকারখানা শ্রবর্ক-

কর্ েচারীরক ববনামূরল্য ঘটবলরর্বর্বসন স্বাস্থযরসবা প্রদান

করা হরে। ঘকাবির্-১৯ প্রাদুিোবকারল শ্রর্ কল্যাণ

ঘকন্দ্রসমূহ হরত্ ২৫/০৬/২০২০ বি. পর্ েন্ত ৬ হার্ার ৮৮৪

র্নরক ঘটবলরর্বর্বসন ঘসবা প্রদান করা হরয়রে।
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(চ) সকল কর্ েকত্ো ও কর্ েচারীর র্রধ্য র্াস্ক, হযােগ্লািস, হযােস্যাবনটাইর্ার ববত্রণ, অবফরস বলকুইর্ হযােওয়ারসর

ব্যবস্থা করা হরে। ঘকাবির্-১৯ এর লক্ষণ জ্বর, সবদ ে, কাবশ ইত্যাবদ প্রকাশ ঘপরল বা কারও পবরবাররর সদস্য আক্রান্ত

হরল ঘসই কর্ েকত্ো-কর্ েচারীরক ঘকাবির্-১৯ ঘনরগটিি না-হওয়া পর্ েন্ত অবফরস না-আসার বনরদ েশনা প্রদান করা

হরয়রে। এোড়াও অবফরসর প্রবত্ করক্ষর বাইরর “No Mask, No Entry” ও “No Mask, No

Service” বস্টকার স্থাপন করা হরয়রে।

(খ) র্নররাত্ (Influx) এবড়রয় এবং শ্রবর্করদর স্বাস্থয সুরক্ষা বনবিত্ করর পর্ োয়ক্ররর্ বশল্প কলকারখানা

চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উৎপাদনশীলত্া বর্ায় রাখা

(ক) তববেক ঘকাবির্-১৯ র্হার্ারী সংক্রর্রণর সর্য় শ্রবর্করদর সুরক্ষা বনবিত্ কররত্ শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান

র্ন্ত্রণালরয়র র্াননীয় প্রবত্র্ন্ত্রী কর্তেক সরকার-র্াবলকপক্ষ-শ্রবর্কপরক্ষর সরঙ্গ দফায় দফায় বেপক্ষীয় সিা

আরয়ার্ন করা হরয়রে। এ ববষরয় সর্য়র্রত্া শ্রবর্করদর ঘবত্ন-িাত্া পবররশাি ও শ্রবর্ক-োঁটাই বন্ধ রাখাসহ

স্বাস্থযবববি ঘর্রন কালকারখানা চালু রাখার বনরদ েশনা প্রদান কররন। বনরদ েশনা অনুর্ায়ী গৃহীত্ কার্ েক্রর্সমূহ

বনম্নরূপ:

উৎপাদরনর চাকা সচল রাখার র্ন্য স্বাস্থযবববি ঘর্রন ঘদরশর অবিকাংশ কালকারখানা চালু রাখা হয়;

ঘদরশর অবিকাংশ কারখানার শ্রবর্করদর ঘবত্নিাত্া সর্য়র্রত্া পবররশাি করা হয়

ঘকাবির্-১৯ র্হার্ারীর কাররণ শ্রবর্ক-োঁটাইরয়র আশঙ্কা থাকরলও অবিকাংশ কারখানা শ্রবর্ক-োঁটাই ঘথরক ববরত্ 

রাখরত্ প্ররয়ার্নীয় ব্যবস্থা গৃহীত্ হয়। বশল্প কলকারখানায় এ সংক্রান্ত সর্স্যা উবিত্ হরল প্রবত্র্ন্ত্রী ও সবচব র্রহাদরয়র

ঘনর্তরত্ব বেপাবক্ষক শ্রবর্ক-োঁটাই সর্স্যার সর্ািান করা হয়। ফরল ঘদরশর অবিকাংশ কারখানা শ্রর্ অসরন্তাষ ঘথরক 

রক্ষা পায়;

ঈদ-উল-বফত্র ও ঈদ-উল-আর্হার সর্য় শ্রবর্করদর ঘবত্ন ও ঘবানাস পবররশারির সুববিারথ ে ঘদরশর শ্রর্ ন এলাকায় 

ববরশষ ব্যবস্থাপনায় ব্যাংরকর শাখাসমূহ ঘখালা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
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শ্রবর্করদর কল্যাণ ঘর্ারদারকরণ

(ক) শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এবং আওত্ািীন অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্ েকত্ো/কর্ েচারীরদর ৩বদরনর মূল

ঘবত্রনর সর্পবরর্াণ অথ ে বাবদ ২২ লক্ষ ৯২ হার্ার ৫১০ টাকা র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রীর োণ ও কল্যাণ ত্হববরল র্র্া

প্রদান করা হরয়রে।

(খ) শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালরয়র অিীন ঘকন্দ্রীয় ত্হববল হরত্ কররানাকালীন সর্রয় (২০২০-২০২১ সারল)

বববর্এর্ইএ ও ববরকএর্ইএ এর অন্তভু েি বশল্প প্রবত্ষ্ঠারন কর্ েরত্ শ্রবর্রকর মৃত্যযর্বনত্ সহায়ত্া বাবদ ২৬৮ র্ন

শ্রবর্রকর পবরবারবগ েরক ৫,৩৪,৫০,০০০/-(পাচ ঘকাটি ঘচৌবেশ লক্ষ পঞ্চাশ হার্ার) টাকা, বচবকৎসা সহায়ত্া বাবদ

১৩৯১ র্ন শ্রবর্করক ৪,১৭,০০,০০০/-(চার ঘকাটি সরত্র লক্ষ) টাকা এবং বশক্ষা সহায়ত্া বাবদ ১৮৮ র্ন শ্রবর্রকর

ঘর্িাবী সন্তানরক ৩৭,৬০,০০০/-(সাইবেশ লক্ষ ষাট হার্ার) টাকা প্রদান করা হরয়রে। ত্াোড়া বন্ধ কারখানায়

আবথ েক সহায়ত্া বাবদ বত্নটি প্রবত্ষ্ঠানরক সব েরর্াট ১,১৮,৯৪,৩৩৩/-(একরকাটি আঠাররা লক্ষ চ্যরানব্বই হার্ার

বত্নশত্ ঘত্বেশ) টাকা এককালীন প্রদান করা হয়।

(গ) শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালরয়র অিীন শ্রবর্ক কল্যাণ ফাউরেশন কর্তেক ঘকাবির্-১৯ পবরবস্থবত্র সর্য় র্ানুয়াবর-

২০২১ হরত্ ঘর্-২০২১ পর্ েন্ত প্রাবত্ষ্ঠাবনক ও অপ্রাবত্ষ্ঠাবনক খারত্ কর্ েরত্ ৩,২৬৯ র্ন শ্রবর্করক বচবকৎসা সহায়ত্া

বাবদ ৯,৯৬,৯০,০০০ (নয় ঘকাটি বেয়ানব্বই লক্ষ নব্বই হার্ার) টাকা, কর্ েরত্ অবস্থায় মৃত্ ৯২ র্ন শ্রবর্রকর

পবরবাররক ৩৯,২০,০০০ (ঊনচবেশ লক্ষ ববশ হার্ার) টাকা, শ্রবর্ক সন্তারনর বশক্ষা সহায়ত্া বাবদ ১৬৬ র্নরক ৫২

লক্ষ ৮৫ হার্ার টাকা অনুদান প্রদান করা হরয়রে। এোড়া, চট্টগ্রারর্র বাঁশখালীরত্ সং টিত্ দূ েটনায় ১৫ র্ন আহত্

শ্রবর্কসহ ঘর্াট ২৬ র্ন শ্রবর্করক র্রুরী বচবকৎসা সহায়ত্া বাবদ ১২ লক্ষ ১৫ হার্ার টাকা এবং ০৭ র্ন বনহত্

শ্রবর্রকর পবরবারবগ েরক আবথ েক সহায়ত্া বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হরয়রে।

( ) রপ্তাবনমুখী ঘপাশাক বশল্প, চার্ড়ার্াত্ পণ্য ও জুত্া বশরল্প ঘকাবির্-১৯ এর কাররণ কর্ েহীন হরয় পড়া শ্রবর্করদর

অসহায়ত্ব দূরীকররণ উি শ্রবর্ক পবরবারর প্রবত্র্ারস ৩ হার্ার টাকা করর প্রদারনর র্ন্য সার্াবর্ক সুরক্ষা কার্ েক্রর্

চালু করা হরয়রে। সার্াবর্ক সুরক্ষা কার্ েক্ররর্র আওত্ায় ঘর্াট ৬,৫৩২ র্ন উপকাররিাগীর র্রধ্য ১ ঘকাটি ৯৫ লক্ষ

৯৬ হার্ার টাকা প্রদান করা হরয়রে।
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পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন

অধ্যায়-৭

বাংলারদরশ ঝুঁবকপূণ েবশশুশ্রর্ বনরসন (৪থ ে পর্ োয়) প্রকল্প

প্রকল্পটি ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা (বর্ওবব) প্রাক্কবলত্ ব্যরয়

র্ানুয়াবর ২০১৮ হরত্ বর্রসম্বর ২০২১ পর্ েন্ত ঘর্য়ারদ

বাস্তবাবয়ত্ হরে। প্রকল্পটির অনুকূরল ২০২১-২২ অথ ে বেরর

এবর্বপ-ঘত্ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাে প্রদান করা হরয়রে।

এ বরারের ববপরীরত্ আগস্ট, ২০২১ পর্ েন্ত ৪.৪২ লক্ষ টাকা

ব্যয় হরয়রে। বাংলারদরশ ঝুঁবকপূণ ে কারর্ বনরয়াবর্ত্

বশশুশ্রর্ বনরসরন অবদান রাখাই প্রকরল্পর উরেশ্য। প্রকরল্পর

আওত্ায় বনি োবরত্ ঝুঁবকপূণ ে কর্ েরক্ষে হরত্ ১ লক্ষ বশশুরক

ঝবকমুি করা হরব।

Promoting Social Dialogue and

Harmonious Industrial Relations in

the Bangladesh Ready-Made

Garment Industry শীষ েক প্রকল্প

তত্বর ঘপাষাকবশরল্পর র্াবলক ও শ্রবর্রকর র্রধ্য সংলাপ-প্রবক্রয়ার

প্রসার ও সম্পকে উন্নয়রনর র্াধ্যরর্ বশল্প-ববররাি বনষ্পবত্ত এবং

সাবলশ ও র্ধ্যস্তত্া কার্ েক্রর্রক আরও গ্রহণরর্াগ্য, বনি েররর্াগ্য ও

স্বে করার উরেরশ্য গৃহীত্ এ প্রকল্পটি ১ জুলাই ২০১৬ হরত্ ৩১

বর্রসম্বর ২০২২ পর্ েন্ত

ঘর্য়ারদ ILO এর সহরর্াবগত্ায় ৬৬০২.০৭ লক্ষ টাকা

(বপএ) প্রাক্কবলত্ ব্যরয় বাস্তবাবয়ত্ হরে। প্রকল্পটির

অনুকূরল ২০২১-২২ অথ ে বেরর এবর্বপ-ঘত্ ১৯০০.০০

লক্ষ টাকা বরাে প্রদান করা হরয়রে। প্রকরল্পর বাস্তবায়ন

অগ্রগবত্ সরন্তাষর্নক।

শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয় কর্তেক বাস্তবায়নািীন প্রকল্পসমূহ

Improving Working Conditions in the

Ready-Made Garment Sector– RMGP

(Phase -2) শীষ েক প্রকল্প

কর্ েপবররবশ উন্নয়রনর এবং ঘশািন কারর্র বনিয়ত্া প্রদারনর

র্াধ্যরর্ ববে বার্ারর ঘদরশর তত্রী ঘপাষাক বশরল্পর প্রবত্রর্াবগত্ার

সক্ষর্ত্া বৃবিকররণর র্ন্য গৃহীত্ এ প্রকল্পটি গত্ ০১ জুলাই ২০১৭

হরত্ ৩০ জুন ২০২৩ পর্ েন্ত ঘর্য়ারদ ILO এর সহরর্াবগত্ায়

২০৩৫৮.৩৭ লক্ষ টাকা (বপএ) প্রাক্কবলত্ ব্যরয় বাস্তবাবয়ত্ হরে।

প্রকল্পটির অনুকূরল ২০২১-২২ অথ ে বেরর এবর্বপ ৩৮২৩.০০ লক্ষ

টাকা বরাে প্রদান করা হরয়রে। প্রকল্পটির অনুকূরল আগস্ট, ২০২১

ক্রর্পুবঞ্জত্ ব্যয় হরয়রে ১৪১৫০.০৭ লক্ষ টাকা।
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ঘদরশর পাব েত্য অঞ্চরলর শ্রবর্করদর কল্যাণ সুববিাবদ ও

দক্ষত্া উন্নয়ন ও কার্ েক্রর্ সম্প্রসারণ ও ঘর্ারদারকররণ

রাঙার্াটির  া রায় একটি বহুববি সুববিাসহ কর্রপ্লক্স

বনর্ োণ প্রকল্প

ঘদরশর ৩ টি পাব েত্য ঘর্লায় বসবাসরত্ শ্রবর্ক এবং

ত্ারদর পবরবাররর সদস্যরদর সার্বর্ক কল্যাণ,

ঘপশাগত্ দক্ষত্া উন্নয়ন ও কর্ েরক্ষরে শ্রবর্রকর অবিকার

প্রবত্ষ্ঠার সুবনবিয়ত্াসহ ববববি ঘসবামূলক কার্ েক্রর্

সম্প্রসারণ এবং এ সংবিি নানা কর্ েসূবচ বাস্তবায়ন ও

অবকাঠারর্া বনর্ োরণর উরেরশ্য গৃহীত্ এ প্রকল্পটি গত্

০১ এবপ্রল ২০১৭ হরত্ ৩১ বর্রসম্বর ২০২১ পর্ েন্ত ঘর্য়ারদ

৬১৬৯.০১ লক্ষ টাকা (বর্ওবব) প্রাক্কবলত্ ব্যরয়

বাস্তবাবয়ত্ হরে। প্রকল্পটির অনুকূরল ২০২১-২২ অথ ে

বেরর এবর্বপ-ঘত্ ১২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাে আরে।

নারায়নগরঞ্জর বন্দর ও চট্টগ্রারর্র কালুর  ারট

র্বহলা শ্রর্র্ীবী ঘহারস্টল এবং ৫ শয্যার বচবকৎসা

ঘকন্দ্র সুববিাসহ শ্রর্ কল্যাণ ঘকন্দ্র বনর্ োণ প্রকল্প

কর্ ের্ীবী র্বহলা শ্রবর্করদর র্ন্য স্বল্প ব্যরয় বনরাপদ

ও স্বাস্থযসম্মত্ আবাসরনর ব্যবস্থাসহ এ সংবিি

কর্ েসূবচ বাস্তবায়রনর বনবর্ত্ত গৃহীত্ এ প্রকল্পটি গত্

০১ এবপ্রল ২০১৮ হরত্ ৩১ বর্রসম্বর ২০২১ পর্ েন্ত

ঘর্য়ারদ ১১৪০০.৪৪ লক্ষ টাকা (বর্ওবব) টাকা

প্রাক্কবলত্ ব্যরয় বাস্তবাবয়ত্ হরে। প্রকল্পটির অনুকূরল

২০২১-২২ অথ ে বেরর এবর্বপরত্ ৪১৫.০০ লক্ষ

টাকা বরাে প্রদান করা হরয়রে। প্রকল্পটির আগস্ট,

২০২১ পর্ েন্ত ক্রর্পুবঞ্জত্ ব্যয় ৮২৭৭.৬৯ লক্ষ টাকা।

বরবর্বর্রয়শন ঘকা-অরবর্রনশন ঘসল এ ন্যস্ত কারখানাগুরলার কযাপ (কাররবক্টি একশন প্লান) বাস্তবায়ন প্রকল্প

৭৪৫ টি কারখানার কাঠারর্াগত্, অবি ও তবদুযবত্ক ঝুঁবক বনরুপন একই সারথ কারখানার বনরাপত্তা র্ন্য

বরবর্বর্রয়শন কারর্র ত্দারবকর র্াধ্যরর্ দু েটনার র্াো কবর্রয় আনার বনবর্রত্ত প্রকল্পটি গত্ জুলাই ২০১৮

হরত্ বর্রসম্বর ২০২১ পর্ েন্ত ঘর্য়ারদ বাস্তবায়নািীন ররয়রে। প্রকরল্পর প্রাক্কবলত্ ব্যয় ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা

(বর্ওবব)। প্রকল্পটির অনুকূরল ২০২১-২২ অথ ে বেরর এবর্বপ-ঘত্ ৪১২.০০ লক্ষ টাকা বরাে প্রদান করা হরয়রে।

প্রকল্পটির আগস্ট, ২০২১ পর্ েন্ত প্রকল্পটির ক্রর্পুবঞ্জত্ ব্যয় ১৭১০.৫৬ লক্ষ টাকা।

শ্রর্ অবিদপ্তর (DOL) কর্তেক বাস্তবায়নািীন প্রকল্পসমূহ

কলকারখানা ও প্রবত্ষ্ঠান পবরদশ েন অবিদপ্তর (DIFE) কর্তেক বাস্তবায়নািীন চলর্ান প্রকল্পসমূহ
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র্াত্ীয় ঘপশাগত্ স্বাস্হহয ও বনরাপত্তা ববষয়ক গরবষণা

এবং প্রবশক্ষণ ইন্সটিটিউট বনর্ োণ শীষ েক প্রকল্প

বনরাপদ কর্ েপবররবশ বনবিত্করণ ও উৎপাদনশীলত্া বৃবি

করার উরেরশ্য গৃহীত্ এ প্রকল্পটির ঘর্য়াদ ঘসরেম্বর

২০১৮ হরত্ জুন ২০২১ পর্ েন্ত। প্রকল্পটির ব্যয় বৃবি

ব্যবত্রররক ঘর্য়াদ বৃবির প্রবক্রয়া চলর্ান ররয়রে।

প্রকল্পটির প্রাক্কবলত্ ব্যয় ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা

(বর্ওবব)। প্রকল্পটির অনুকূরল ২০২১-২২ অথ ে বেরর

এবর্বপ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাে ররয়রে। প্রকল্পটির

আগস্ট, ২০২১ পর্ েন্ত ক্রর্পুবঞ্জত্ ব্যয় ৫৭৮৪.৫১ লক্ষ

টাকা।

কলকারখানা ও প্রবত্ষ্ঠান পবরদশ েন অবিদপ্তরর ১৩ টি ঘর্লা কার্ োলয় বনর্ োণ প্রকল্প

১৩ টি ঘর্লায় নত্যন বর্আইবর্ অবফস বনর্ োণ এবং ৬ টি ঘর্লায় ববদ্যর্ান অবফসিবন সম্প্রসাররণর উরেরশ্য গৃহীত্ এ

প্রকল্পটির ঘর্য়াদ জুলাই ২০১৯ হরত্ বর্রসম্বর ২০২১ পর্ েন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কবলত্ ব্যয় ২২৯৪৩.৮৬ লক্ষ টাকা (বর্ওবব)।

প্রকল্পটির অনুকূরল ২০২১-২২ অথ ে বেরর এবর্বপ ২৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাে রাখা হরয়রে । প্রকরল্পর কার্ চলর্ান আরে।

বনব োবচত্ ঘরবর্রর্র্ গারর্ েন্টস, প্লাবস্টক ও ঘকবর্কযাল

কারখানার অবকাঠারর্াগত্, অবি ও ববদুযাৎ ঝুঁবক

বনরুপণ শীষ েক প্রকল্প

কারখানার কাঠারর্াগত্ ঝুঁবক, অবিসংক্রান্ত ঝুঁবক ও

তবদুযবত্ক ঝুঁবক বনরুপরনর প্রাথবর্ক মূল্যায়ন সম্পন্ন

করর কর্ েরক্ষরে দু েটনা র্াো কবর্রয় আনার উরেরশ্য

গৃহীত্ এ প্রকল্পটির ঘর্য়াদ জুলাই ২০১৯ হরত্ জুন

২০২১ পর্ েন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কবলত্ ব্যয় ৪৭১২.৫৭ লক্ষ

টাকা (বর্ওবব)। প্রকল্পটির অনুকূরল ২০২০-২১ অথ ে

বেরর এবর্বপ-ঘত্ ১৬৩৮.০০ লক্ষ টাকা বরাে

ববপরীরত্ আগস্ট, ২০২১ পর্ েন্ত ২৫৫.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়

হরয়রে। প্রকল্পটির ক্রর্পুবঞ্জত্ ব্যয় ১৫২১.৮৯ লক্ষ

টাকা।
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র্র্র্জিাল অর্ির্ািায় শ্রম ও কমমসংস্থান মন্ত্রণালয়

অধ্যায়-৮

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন ও বর্বর্টাল বাংলারদরশর উন্নয়রনর অগ্রর্াোয় অংশীর্ন বহরসরব শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয় বনরলসিারব

কার্ েক্রর্ চাবলরয় র্ারে। এরই িারাবাবহকত্ায় এই র্ন্ত্রণালরয়র কার্ েক্রর্রক বর্বর্টাল ও গবত্শীল করার লরক্ষয বনম্নবলবখত্ পদরক্ষপ

গ্রহণ করা হরয়রে:

টাস্ক ম্যারনর্রর্ন্ট এে র্বনটবরং বসরস্টর্

র্ন্ত্রণালরয়র কারর্র গবত্শীলত্া, স্বেত্া ও র্বাববদবহত্া

আনয়রণর উরেরশ্য এ বসরস্টর্টি চালু করা হরয়রে। এর

র্াধ্যরর্ এ র্ন্ত্রণালরয়র কর্ েকত্োরদর উপর অবপ েত্ দাবয়ত্ব

বনি োবরত্ সর্রয় সঠিকিারব সম্পন্ন হরে বক না ত্া

পবরবীক্ষণ করা হরে। এোড়া এ বসরস্টর্টি ব্যবহাররর

র্াধ্যরর্ র্ন্ত্রণালরয়র কর্ েকত্োরা ত্াঁরদর তদনবন্দন কর্ েসূবচ

ও প্ররয়ার্নীয় র্কুরর্ন্ট সমূহ সহরর্ ব্যবস্থাপনা কররত্

পাররেন। িববষ্যরত্ এ র্ন্ত্রণালরয়র আওত্ািীন সকল

অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্ েক্রর্ এই বর্বর্টাল প্লাটফরর্ ের

সারথ অন্তভু েি করা হরব।

পারস োনাল ইনফররর্শন ম্যারনর্রর্ন্ট বসরস্টর্

এ সফটওয়যারটি তত্বরর কার্ েক্রর্ সম্পন্ন করা হরয়রে।

বত্ের্ারন এ র্ন্ত্রণালয় ও আওত্ািীন অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার

সকল কর্ েকত্ো/কর্ েচারীরদর ববস্তাবরত্ ত্থ্য সংযুি করা

হরে। এ সফটওয়যারটি ব্যবহার করর সকল

কর্ েকত্ো/কর্ েচারীরদর ব্যবিগত্ ত্থ্য, ঘর্াগদান, বদবল,

প্রবশক্ষণ, ছুটির বহসাব, র্াবসক ঘবত্নসহ অন্যান্য প্ররয়ার্নীয়

সকল ত্থ্য ত্াৎক্ষবণকিারব র্ানা সম্ভব হরব।

বরকুইবর্শন এে ইনরিনটবর ম্যারনর্রর্ন্ট বসরস্টর্

বসরস্টর্টি ব্যবহাররর র্াধ্যরর্ এ র্ন্ত্রণালরয়র সকল কর্ েকত্ো/কর্ েচারীরা ত্ারদর প্ররয়ার্নীয় ঘিশনারী, অবফস সরঞ্জার্াবদ ও অন্যান্য

সকল বরকুইবর্শন সমূহ অনলাইরনর র্াধ্যরর্ প্রদান কররেন। পূরব ে বববিন্ন শাখা ঘথরক চাবহদাপে বারবার বপ্রবন্টং এর ফরল অরথ ের

অপচয় হত্ এবং দাপ্তবরক কারর্ ববঘ্ন  টত্। এোড়া এ সফটওয়যারটি ব্যবহার করর র্ন্ত্রণালরয়র র্াবত্ীয় ক্রয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও

ববত্রণ সংক্রান্ত ত্থ্যাবদ ত্াৎক্ষবনকিারব র্ানা এবং র্ন্ত্রণালরয়র সংবিি শাখার কারর্র স্বেত্া ও র্বাববদবহত্া বনবিত্করণ সম্ভব

হরে।
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বসটিরর্ন চাট োর ব্যত্যয় সংক্রান্ত অবিরর্াগ বসরস্টর্

শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালরয়র বসটিরর্ন চাট োরভুি

ঘসবা ব্যাত্যয় সংক্রান্ত অবিরর্াগসমূহ গ্রহণ করার

র্ন্য অনলাইন বিবত্তক এই বসরস্টর্টি চালু করা

হরয়রে। অনলাইরনর র্াধ্যরর্ ঘর্ ঘকউ ঘর্ ঘকান স্থান

ঘথরক সহরর্ এই র্ন্ত্রনালয় সংবিি ত্াঁর ঘর্ ঘকান

অবিরর্াগ সহরর্ ঘপ্ররণ কররত্ পাররন। পরবত্ীরত্

র্ন্ত্রনালয় বসরস্টরর্র র্াধ্যরর্ গৃহীত্ অবিরর্াগসমূহ

দ্রুত্ বনষ্পবত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হরে। এর ফরল এই

র্ন্ত্রণালরয়র ঘসবা প্রদারনর স্বেত্া ও র্বাববদবহত্া

বনবিত্করণ সম্পন্ন হরে।

রীট র্ার্লা র্াটারবর্ ও র্বনটবরং বসরস্টর্

শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এবং আওত্ািীন

অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার রীট র্ার্লাসমূহ

সঠিকিারব ব্যবস্থাপনা ও র্বনটবরং করার

উরেরশ্য এই সফটওয়যারটি তত্বর করা হরয়রে।

বত্ের্ারন এই র্ন্ত্রনালয় ও আওত্ািীন

অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল রীট র্ার্লার ত্থ্য

এই বসরস্টরর্ অন্তভু েি করা হরয়রে এবং বনয়বর্ত্

হালনাগাদ করা হরে।

স্থাবর সম্পবত্তর র্াটারবর্ এবং র্বনটবরং বসরস্টর্

এ র্ন্ত্রণালয় এবং আওত্ািীন দপ্তর/অবিদপ্তরসমূরহর

স্থাবর সম্পবত্তর একটি র্াটারবইর্ তত্বর করা হরয়রে

এবং সংবিি সকল ত্থ্য সংযুি করা হরয়রে।

ই-নবথ কার্ েক্রর্ পবরচালনা

সরকাররর বর্বর্টাল কার্ েক্রর্ গবত্শীল করার লরক্ষয

র্বন্ত্রপবরষদ ববিারগর বনরদ েশনার আরলারক শ্রর্ ও

কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এবং আওত্ািীন

অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দাপ্তবরক কার্ েক্রর্ ই-নবথর র্াধ্যরর্

বনষ্পবত্ত করা হরে। এর ফরল স্বেত্া বনবিত্ হওয়ার

পাশাপাবশ সর্য়, শ্রর্ ও অরথ ের অরনক সাশ্রয় হরে।

ববরশষ করর ঘকাবির্-১৯ র্হার্ারীর ঘপ্রবক্ষরত্ সরকার

ঘ াবষত্ লকর্াউরনর র্ারঝও ই-নবথর ব্যবহারই দাপ্তবরক

কার্ েক্ররর্ গবত্শীলত্া রক্ষা করররে।

ই-ঘটোবরং বাস্তবায়ন

এ র্ন্ত্রণালরয়র ক্রয় কারর্ ে ও অথ ে খররচ র্বাববদবহত্া

ও স্বেত্া বনবিত্কররণর লরক্ষয ই-ঘটোবরং-এর

র্াধ্যরর্ ক্রয় কার্ েক্রর্ চালু ররয়রে।

ওরয়বসাইট ও প্রযুবির ব্যবহার

এ র্ন্ত্রণালরয়র বাংলা ওরয়বসাইট শ্রকর্বাংলা এবং

ইংররবর্ ওরয়বসাইট www.mole.gov.bd

ওরয়বসাইট এর ঘসবাবক্স সমূহ বনয়বর্ত্ হালনাগাদ

করা হরে। র্বন্ত্রপবরষদ ববিারগর বনরদ েশনা ও

স্বাস্থযবববি ২০২০-২১ অথ েবেরর এ র্ন্ত্রণালরয়র

অিযন্তরীণ সিাসমূরহর বসংহিাগই জুর্ প্লযাটফরর্ ে

অনুবষ্ঠত্ হরয়রে।

রীট র্ার্লা র্াটারবর্ ও র্বনটবরং বসরস্টর্শ্রর্

ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এবং আওত্ািীন

অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার রীট র্ার্লাসমূহ

সঠিকিারব ব্যবস্থাপনা ও র্বনটবরং করার

উরেরশ্য এই সফটওয়যারটি তত্বর করা হরয়রে।

বত্ের্ারন এই র্ন্ত্রনালয় ও আওত্ািীন

অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল রীট র্ার্লার ত্থ্য

এই বসরস্টরর্ অন্তভু েি করা হরয়রে এবং

বনয়বর্ত্ হালনাগাদ করা হরে।
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বহসাব ঘকাষ হরত্ সম্পাবদত্ বর্বর্টাল কার্ োবলী

র্ন্ত্রণালরয় কর্ েরত্ ১০র্ ঘগ্রর্ ঘথরক ত্দূর্ধ্ে পর্ োরয়র কর্ েকত্োরদর Ibas++ এর অংশ বহরসরব র্াবসক

ঘবত্ন ববল, আনুরত্াবষক ও র্াবসক ঘপনশন EFT এর র্াধ্যরর্ প্রদান, ১১ত্র্ ঘগ্রর্ ঘথরক ত্দবনম্ন

কর্ েচারীরদর র্াবসক ঘবত্ন ববল EFT এর র্াধ্যরর্ প্রদানসহ ঘবত্ন বববরবণ, বর্বপএফ বিপ,

কর্ েকত্োরদর ট্যাক্স সাটি েবফরকট, র্ন্ত্রণালরয়র বারর্ট প্রাক্কলন ও প্ররক্ষপণ, র্ন্ত্রণালরয়র

র্াবসক/ষান্মাবসক/বাবষ েক আয় ও ব্যরয়র বহসাব, ছুটির বহসাব, কর্ েকত্ো/কর্ েচাবররদর ভ্রর্ণ ববল,

কর্ েকত্ো/কর্ েচারীরদর শ্রাবন্ত ববরনাদন ববল, র্ন্ত্রণালরয়র সকল প্রকার আনুষবঙ্গক ববল Online

System এ কার্ েকর ররয়রে। এোড়া, বচফ একাউন্টস এে বফন্যান্স অবফসাররর কার্ োলরয়র সারথ

আয় ও ব্যরয়র র্াবসক/তের্াবসক/ষান্মাবসক ও বাবষ েক বহসারবর সঙ্গবত্ সািন করাসহ র্ন্ত্রণালরয়

কর্ েরত্ কর্ েচাবররদর চাকুবরবৃত্তান্ত Online এ সংরক্ষণ করা হরে।

ইরনারিশন কার্ েক্রর্

সরকাবর কর্ েচারীরদর দক্ষত্া বৃবির র্াধ্যরর্

নাগবরক ঘসবা সহবর্করণ ও সুশাসন

সুসংহত্কররণ র্নপ্রশাসরন উদ্ভাবন চচ োর

ভূবর্কা গুরুত্বপূণ ে। উদ্ভাবন উরদ্যাগ গ্রহণ ও

উরদ্যাগ গ্রহরণর সুরর্াগ সৃবি, দক্ষত্া উন্নয়ন এবং

প্ররয়ার্নীয় নীবত্-পিবত্ প্রণয়রনর উরেরশ্য শ্রর্

ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এবং আওত্ািীন প্রবত্টি

অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূরহ ইরনারিশন টির্

গঠন করা হরয়রে। র্বন্ত্রপবরষদ ববিারগর

বনরদ েশনা অনুর্ায়ী বাবষ েক উদ্ভাবন কর্ েপবরকল্পনা

বনয়বর্ত্ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হরে। ২০২০-

২১ অথ েবেরর র্ন্ত্রণালয় এবং

আওত্ািীনঅবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হরত্ প্রাপ্ত

ইরনারিশন আইবর্য়া পুস্তক আকারর মুদ্রণ করা

হরয়রে।
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অধ্যায়-৯

আইন নীর্ি ও সংস্কারমূলক কার্মক্রম

evsjv‡`k kÖg AvBb

kÖgRxex gvby‡li gh©v`v I AwaKvi myi¶vq kÖg I

Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq wbijm KvR K‡i hv‡”Q| gvwjK

kÖwgK my-m¯úK© eRvq ‡i‡L Zv‡`i mv‡_ myôy

mgš̂‡qi র্াধ্যরর্ Drcv`bkxjZv বৃবির র্াধ্যরর্

RvZxq Avq বৃবির লরক্ষয kÖg gš¿Yvj‡qi bxwZ

wba©viYx f~wgKv ‡i‡L hv‡”Q| Avi GiB

avivevwnKZvq 25wU AvBb‡K ‡ivwnZ K‡i kÖg

gš¿Yvjq cÖYqb K‡i‡Q evsjv‡`k kÖg AvBb,

2006| AvBbwU hyM‡cv‡hvMx Ges AvaywbKvq‡bi

লরক্ষয evsjv‡`k kÖg AvBb, 2006 (ms‡kvwaZ

2018) cÖYqb Kiv n‡q‡Q| ‡U«W BDwbqb

‡iwRঘিশb, Amr kÖg AvPiY I Gw›U ‡U«W BDwbqb

welqK Standard Operating Procedure
(SOP) cÖYqb I Zv evsjv‡`k kÖg AvB‡b

ms‡hvR‡bi KvR Pj‡Q|

M…nKg©x myi¶v I কল্যাণ bxwZ, 2015 cÖYqb I

ev¯Íevqb

‡`‡ki Av_©-mvgvwRK cwi‡cÖw¶Z we‡ePbvq miKvi

M…nKg©x‡`i র্ন্য ch©vqµ‡g AvBwb KvVv‡gv ‰Zwi‡Z

cÖwZk«ywZবি | G ‡cÖ¶vc‡U M…nK‡g© wbhy³ wecyj

Rb‡Mvwôi myi¶v I কল্যাণv‡_© cyY©v½ AvBb cÖYq‡bi

cÖv_wgK avc wn‡m‡e M…nKg©x myi¶v I কল্যাণ bxwZ,

2015 cÖYqb Kiv n‡q‡Q| G bxwZ M…nK‡g©

wb‡qvwRZ Kg©x‡`i Kv‡Ri kZ© I wbivcËv, ‡kvfb

Kg©cwi‡ek, gRywi I কল্যাণ wbwðZ Kiv,

wb‡qvMKvix I M…nKg©x‡`i g‡ধ্য mym¤úK© mgybœZ ivLv

Ges ‡Kvb Am‡šÍvl m…wó n‡j Zv wbim‡b

w`Kwb‡ ©̀kbv cÖ`vb Ki‡e| G bxwZ msweav‡b wea„Z

mgAwaKvi Ges mKj bvMwi‡Ki ‡gŠwjK

gvbevwaKvi wbwðZKi‡Yi g~jbxwZ ev Í̄vevq‡b

mnvqK n‡e|

kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq KZ© …K AvBb ms‡kvavb, bxwZgvjv cÖYqb I ms®‹vig~jK Kvh©µg wb¤œi~c:
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RvZxq Kg©ms ’̄vb bxwZ cÖYqb

2020-21 mv‡ji evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³‡Z

RvZxq Kg©ms ’̄vb bxwZi Lmov cÖYq‡bi KvR m~PK

wn‡m‡e AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q| ÔRvZxq Kg©ms ’̄vb

bxwZÕi cÖv_wgK Lmov cÖYqb Kiv n‡q‡Q| RvZxq

Kg©ms ’̄vb bxwZ P‚ovšÍ Kivi লরক্ষয g~j KwgwU I

AvšÍtgš¿Yvjq KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| G wel‡q

g~j KwgwUi GKvwaK ch©v‡jvPbv mfv AbywôZ

n‡q‡Q| cȪ ‘ZK …Z RvZxq Kg©ms ’̄vb bxwZ-Gi

Lmovi Dci mswkøó mKj AskxR‡bi gZvgZ

MÖn‡Yi লরক্ষয RvZxq Kg©ms ’̄vb bxwZ-Gi Lmov

gš¿Yvj‡qi I‡qemvB‡U MZ 20-05-2020

Zvwi‡L cÖKvk Kiv n‡q‡Q| ÔRvZxq Kg©ms ’̄vb

bxwZÕ P‚ovšÍ Kivi লরক্ষয MwVZ Af¨šÍixY KwgwUi

GKvwaK mfv AbywôZ n‡q‡Q| ZvQvov ÔRvZxq

Kg©ms ’̄vb bxwZÕ P‚ovšÍ Kivi লরক্ষয MwVZ

AvšÍtgš¿Yvjq KwgwUi mfv mwPe g‡nv`‡qi

mfvcwZ‡Z¡ MZ 22-03-2021 ZvwiL AbywôZ

nq| mfvq m`স্যMY Zv‡`i gZvgZ ‡ck K‡ib

Ges wKQy msখ্যK cÖwZwbwa mywPwšÍZ wjwLZ gZvgZ

`vwLj K‡ib| `vwLjK…Z gZvgZ AbymiYc~e©K

ÔRvZxq Kg©ms ’̄vb bxwZÕi Lmov

ms‡kvab/ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q| mKj AskxR‡bi

gZvgZ, GKvwaK civgk© mfv Ges h_vh_

KZ©…c‡¶i AbygwZ MÖnY Kivi র্াধ্যরর্ ÔRvZxq

Kg©ms ’̄vb bxwZÕi Lmov AvMvgx 30/05/2022

Zvwi‡Li g‡ধ্য P‚ovšÍ Kiv n‡e|

বগ্রন ফযাক্টবর এযাওয়ার্ েbxwZgvjv-2020 cÖYqb

2020 wL«óv‡ã RvwZi wcZv e½eÜy ‡kL gywReyi

ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx gywReel© D`hvcb

Dcj‡ক্ষয G gš¿Yvj‡qi M…nxZ Kg©m~wP বগ্রন ফযাক্টবর

এযাওয়ার্ ে gywRe el© D`hvcb msµvন্ত RvZxq

KwgwUi Kg©m~wP‡Z M…nxZ n‡q‡Q| B‡Zvg‡ধ্য Ò

বগ্রন ফযাক্টবর এযাওয়ার্ ে bxwZgvjv-2020 cÖYqb

Kiv n‡q‡Q| G bxwZgvjvi Av‡jv‡K 2020 mvj

n‡Z cÖwZ eQi kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq KZ©…K Ô

e½eÜz বগ্রন ফযাক্টবর এযাওয়ার্ ে cÖ`vb Kiv n‡e| G

j‡ক্ষয ঘসক্টর wfwËK 30 (wÎk)wU cÖwZôvb‡K Ò

wMÖb ফযাক্টবর এযাওয়ার্ ে cÖ`v‡bi র্ন্য wbe©vPb Kiv

n‡q‡Q hv AvbyôvwbKfv‡e gywReel© wW‡m¤̂i/2021

Zvwi‡Li g‡ধ্য m¤úbœ Kiv n‡e|
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অধ্যায়-১০

ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

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

Ratification

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

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

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

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

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

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

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

8
Workmen’s Compensation (Occupational Diseases) Convention, 

1925 (No.18)
22.06.1972

9
Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925 

(No.19)
22.06.1972

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

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

12
Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 

1929 (No.27)
22.06.1972

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

14
Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932 

(No.32)
22.06.1972

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

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

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

18 Labour Inspection Convention, 1947 (No.81) 22.06.1972
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ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

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

Ratification

1.
* Freedom of Association & Protection of the Right to Organize 

Convention, 1948  (No.87)

22.06.1972

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

1.
Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948 

(No.90)
22.06.1972

1.
Fee-charging Employment Agencies Convention (revised), 1949 

(No.96)
22.06.1972

1.
* Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949 

(No.98)

22.06.1972

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

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

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

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

1.
* Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958 

(No.111)

22.06.1972

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

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

1.
Tripartite Consultation (International Labour Standards) 

Convention, 1976 (No.144)
17.04.1979

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

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

1. Seafarer’s Identify Document Convention (revised), 2003 (No.185) 28.04.2014

1. Maritime Labour Convention 2006 06.11.2014

শ্রর্ ও কর্ েসংস্থান র্ন্ত্রণালরয়র র্াননীয় প্রবত্র্ন্ত্রী ঘবগর্ র্ন্নুর্ান সুবফয়ান, এর্.বপ এবং সবচব র্নাব ঘক, এর্, আব্দুস সালার্-এর সারথ 

আইএলও-এর কাবর বর্ররক্টর, ঘর্বনস অযাম্বারসর্র এবং র্ার্ োন উন্নয়ন করপ োররশন প্রিান-এর ঘসৌর্ন্য সাক্ষাৎ
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শ্রম ও কমমসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কমি সংসদীয় স্থায়ী কর্মর্ি

অধ্যায়-১১

wb¤œewY©Z gvbbxq msm` m`m¨‡`i mgš ^‡q kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq m¤úwK©Z msm`xq ’̄vqx KwgwU Kvh©Ki i‡q‡Q:

µ. bs m`m¨M‡Yi bvg wbe©vPbx GjvKv c`we

1 Rbve †gvt gywReyj nK 164 wK‡kviMÄ-3 mfvcwZ

2 ‡eMg gbœyRvb mywdqvb 101 Lyjbv-3 m`m¨

3 Rbve kvRvnvb Lvb 219 gv`vwicyi-2 m`m¨

4 Rbve †gvt Kvgiæj Bmjvg 175 XvKv-2 m`m¨

5 Rbve kvgxg Imgvb 207 bvivqYMÄ-4 m`m¨

6 Rbve †gvt bRiæj Bmjvg †PŠayix 291 PÆMÖvg-14 m`m¨

7 Rbve gvby gRyg`vi 157 †bÎ‡Kvbv-1 m`m¨

8 Rbve gynv¤§` BKevj †nv‡mb 196 MvRxcyi-3 m`m¨

9 ‡eMg kvgmyb bvnvi 313 gwnjv Avmb-13 m`m¨

10 Rbve †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb (‡njvj) 51 bIMvu-6 m`m¨

wbqwgZ kÖg I Kgms¯ ’vb gš¿Yvjq m¤úwK©Z msm`xq ’̄vqx KwgwUi ‰eVK n‡q _v‡K| 2020-21 A_©eQ‡i

msm`xq ’̄vqx KwgwUi 9g †_‡K 13Zg ch©šÍ †gvU 05 (cvuP) wU ˆeVK AbywôZ n‡q‡Q| 

‰eVK bs ZvwiL

9g ˆeVK 29 †m‡Þ¤̂র 2020

10g ˆeVK 28 A‡±vei 2020

11Zg ˆeVK 24 wW‡m¤̂র 2020

12Zg ˆeVK 28 †deªæqvwi 2021 

13Zg ˆeVK 31 gvP© 2021

‰eVKmg~‡ni বসিান্ত ev Í̄evq‡b G gš¿Yvjq I AvIZvaxb `ßi/ms ’̄v AvšÍwiKfv‡e KvR K‡i hv‡”Q|
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