গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কমমসাংস্থান মন্ত্রণালয়
পররকল্পনা শাখা (১-৬)
www.mole.gov.bd

১। শ্রম ও কমমসাংস্থান মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধীন অরধেপ্তর/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থা কর্তক
ম বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহঃ
১.১ শ্রম ও কমমসাংস্থান মন্ত্রণালয় (MOLE) কর্তক
ম বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহঃ
ক্র/
নং

প্রকল্পের নাম ও মময়াদ

১।

“ঝবুঁ কপূণ ণ কাল্পে বনল্পয়াবেি বিশু
শ্রম বনরসন (৪র্ ণ পর্ ণায়)” িীর্ ণক
প্রকে।
মময়াদঃ
(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২০)
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বাস্তবায়নকারী
প্রকে পবরচালল্পকর নাম,
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/
ঠিকানা ও মমাবাইল নম্বর
দপ্তর/সংস্থার নাম, ঠিকানা
ও প্রকে এলাকা
শ্রম ও কমণসংস্হান
মমাঃ মল্পনায়ার মহাল্পসন
মন্ত্রণালয়, বাংলাল্পদি
যুগ্মসবচব (প্রকে পবরচালক)
সবচবালয়, ঢাকা।
(প্রকে পবরচালল্পকর কার্ ণালয়
বাবি নং-২৮৯, মরাড নংপ্রকল্প এলাকাঃ
১৯/বব, বনউ বডওএইচ,
রবভাগঃ রাজশাহী
মহাখালী)
মজলাঃ রাজশাহী
উপদজলা/রসটি
০১৮২০২৭৫৪৭৪
childlabourproject4th
কদপমাদরশন/মপৌরসভাঃ
@gmail.com
মতরখারেয়া, রাজশাহী
রসটি কদপমাদরশন।

প্রকল্পের প্রকৃবি ও
প্রাক্কবলি ব্যয়
(লক্ষ টাকা)
প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
বববনল্পয়াগ
(বেওবব)
প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ
২৮৪৪৯.০৮

লক্ষ্য ও উদেশ্য

 বাংলাল্পদল্পি ঝবুঁ কপূণ ণ কাল্পে বনল্পয়াবেি বিশুশ্রম বনরসল্পন
অবদান রাখাই প্রকল্পের দীর্ ণ মময়াদী উল্পেশ্য । আর বনি ণাবরি
ঝবুঁ কপূণ ণ কমণল্পক্ষত্র হল্পি বিশু শ্রবমক প্রিযাহার করা প্রকল্পের
স্বে মময়াদী উল্পেশ্য;
ুঁ মবর কদর
 রবরভন্ন মসক্টদর রনদয়ারজত কমমজীবী রশশুদের খদজ
তাদের জন্য অনানূষ্ঠারনক রশক্ষ্ার ব্যবস্হা করা এবাং
কমমেক্ষ্তা বৃরিকদল্প রবরভন্ন প্ররশক্ষ্দণর ব্যবস্হা গ্রহণ করা ;
 রশশু শ্রদমর েীর্ মদময়ােী প্ররতরিয়া এবাং ক্ষ্রতকারক রেক
সম্পদকম আপামর জনসাধারদণর সদচতনতা বৃরি করা ;
 উপানুষ্ঠারনক রশক্ষ্া কার্ মিমঃ ঝরুঁ কপূণ ম মপশায় রনদয়ারজত ১
লক্ষ্ রশশুদক ৬ মাস ব্যারপ উপানুষ্ঠারনক রশক্ষ্া প্রোন করা
হদব।
 কাররগরর প্ররশক্ষ্ণ কার্ মিমঃ ঝরুঁ কপূণ ম মপশায় রনদয়ারজত ১
লক্ষ্ রশশুদক ৪ মাস ব্যারপ রনব মারচত মেদে প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা
হদব ।
 বৃরি কার্ মিমঃ রনব মারচত রশশু শ্ররমকদক উপানুষ্ঠারনক রশক্ষ্া ও

ক্র/
নং

প্রকল্পের নাম ও মময়াদ

বাস্তবায়নকারী
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার নাম, ঠিকানা
ও প্রকে এলাকা

প্রকে পবরচালল্পকর নাম,
ঠিকানা ও মমাবাইল নম্বর

প্রকল্পের প্রকৃবি ও
প্রাক্কবলি ব্যয়
(লক্ষ টাকা)

লক্ষ্য ও উদেশ্য

কাররগরর প্ররশক্ষ্ণ গ্রহণকালীন সমদয় প্ররত মাদস ১০০০/=
টাকা কদর বৃরি প্রোন করা হদব র্াদত তার রশক্ষ্া/প্ররশক্ষ্ণ
গ্রহদে্র কারদণ আরথ মকভাদব ক্ষ্রতগ্রস্ত না হয় ।
 সীেমারনঃ উপানুষ্ঠারনক ও কাররগরর প্ররশক্ষ্ণ সমাপ্তকৃত ১০%
(েশ হাজার ) রশশু শ্ররমক-মক এককালীন ১৫০০০/= টাকা
প্রোন করা হদব। র্ার মাধ্যদম রশশু ও তার পররবার আয়
বধ মনমূলক কমমসূরচদত অন্তর্ভমক্ত হদত পারদব ।
 উদ্বুিকরণ কার্ মিমঃ রশশু শ্রদমর রবরুপ প্ররতরিয়া সম্পদকম
সব মস্তদরর জনসাধারণদক উদ্বুি করার জন্য রবরভন্ন উদ্বুিকরণ
কার্ মিম গ্রহণ করা হদব ।
 োটা-মবইজ এবাং েযারকাং রসদেম স্হাপনঃ ঝরুঁ কপূণ ম মপশায়
রনদয়ারজত রনব মারচত ১ লক্ষ্ রশশুর জন্য একটি োটা-মবইজ
এবাং েযারকাং রসদেম স্হাপন করা হদব । র্ার মাধ্যদম প্রকল্প
সমারপ্তর পর এসব রশশু শ্ররমদকর গরতরবরধ ও প্রকৃরত সনাক্ত
করা র্াদব ।
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১.২ আন্তজমারতক শ্রম সাংস্থা (ILO) কর্তক
ম বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহঃ
ক্র/
নং

প্রকল্পের নাম ও মময়াদ

বাস্তবায়নকারী
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার নাম, ঠিকানা
ও প্রকে এলাকা

প্রকে পবরচালল্পকর নাম,
ঠিকানা ও মমাবাইল নম্বর

প্রকল্পের প্রকৃবি ও
প্রাক্কবলি ব্যয়
(লক্ষ টাকা)

Improving
Working
Conditions in the
Ready Made
Garments Sector –
RMG (Phase-2) িীর্ ণক
প্রকে।

শ্রম ও কমণসংস্হান
মন্ত্রণালয়, বাংলাল্পদি
সবচবালয়, ঢাকা।

সাইদুল ইসলাম
মপ্রাগ্রাম অরিসার
আইএলও কাবি অবিস, ঢাকা।

প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
কাবরগবর (বপএ)

মময়াদঃ
(০১/০৭/২০১৭- ৩০/০৬/২০২৩)

প্রকল্প এলাকাঃ
বাাংলাদেদশর রপ্তারনমুখী
মপাষাক রশল্প মসক্টর

Promoting Social
Dialogue and
Harmonious
Industrial
Relations in the
Bangladesh ReadyMade Garment
Industry িীর্ ণক প্রকে।

শ্রম ও কমণসংস্হান
মন্ত্রণালয়, বাংলাল্পদি
সবচবালয়, ঢাকা।

সাল্পলহ ওজ্জামান মচৌধুরী
প্রিাসন ও অর্ ণ
আইএলও কাবি অবিস, ঢাকা।

বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ

মিানঃ ০১৭০৯৬৫১৩২৮

ILO (International
Labour
Organisation)

das@ilo.org

লক্ষ্য ও উদেশ্য

১।

বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ

০১৭১৩২৭৬০০৪

ILO (International
Labour
Organisation)

islams@ilo.com

প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ
২৪৩,২০.১২

২।

মময়াদঃ
(০১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০২১)
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প্রকল্প এলাকাঃ
রবভাগঃ ঢাকা।
মজলাঃ ঢাকা।

প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
কাবরগবর (বপএ)
প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ
৬৬০২.০৭



প্রকদল্পর উদেশ্য: প্রকদল্পর মূল উদেশ্য হদলা কমমপররদবশ
উন্নয়দনর এবাং মশাভন কাদজর রনশ্চয়তা প্রোদনর মাধ্যদম রবশ্ব
বাজাদর মেদশর ততরী মপাষাক রশদল্পর প্ররতদর্ারগতার সক্ষ্মতা
বৃরিকরণ।
 প্রকদল্পর মূল কার্ মিম/আউট পুট:
ক) Rcc-মক শরক্তশালীকরদণর মাধ্যদম কারখানার
রনরাপিা/ সাংস্কার কাজ সমাপ্ত করা;
খ) শ্রম পররে মশন সক্ষ্মতা বৃরিকরণ;
গ) মপশাগত স্বাস্থয ও রনরাপিা মজারোর করা;
র্) মবটার ওয়াকম মপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ন।

 তিরী মপার্াকবিল্পের মাবলক ও শ্রবমল্পকর মল্পে সংলাপপ্রবক্রয়ার প্রসার ও সম্পকণ উন্নয়ল্পনর মােল্পম বিে-ববল্পরাি
রনষ্পরি এবং সাবলি ও মেস্তিা কার্ ণক্রমল্পক আরও
গ্রহণল্পর্াগ্য, বনভণরল্পর্াগ্য ও স্বচ্ছ করা।

১.৩ শ্রম অরধেপ্তর (DOL) কর্তক
ম বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহঃ
ক্র/
নং

প্রকল্পের নাম ও মময়াদ

বাস্তবায়নকারী
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার নাম, ঠিকানা
ও প্রকে এলাকা

প্রকে পবরচালল্পকর নাম, ঠিকানা
ও মমাবাইল নম্বর

“শ্রম পবরদপ্তরািীন ববদ্যমান
৬টি কার্ ণালয় পুনঃবনমণাণ ও
আধুবনকায়ন” িীর্ ণক প্রকে।

শ্রম অরধেপ্তর,
মমাঃ ইবলয়াস মহাল্পসন
১৯৬ তসয়ে নজরুল
(উপসবচব),
ইসলাম স্মরণী, রবজয়নগর, প্রকে পবরচালক
ঢাকা।
০১৭১৬৭৮১৮৮০

প্রকল্পের প্রকৃবি
ও প্রাক্কবলি
ব্যয় (লক্ষ টাকা)

লক্ষ্য ও উদেশ্য

১।

মময়াদঃ
(০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)

প্রকল্প এলাকাঃ
রবভাগঃ চট্টগ্রাম
মজলাঃ রাঙ্গামাটি
উপদজলা/রসটি
কদপমাদরশন/মপৌরসভাঃ ------
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pd06doloffices@gmail.
com

প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
বববনল্পয়াগ
(বেওবব)
প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ
৫৮,৩৯.০০

 ষাট েশদক রনরমমত বতমমাদন মভদঙ্গ পড়া ব্যবহার অনুপদর্াগী শ্রম
পররেপ্তরাধীন ০৬ টি অরিস ভবন পুনঃরনমমাণ ও আধুরনকায়দনর
মাধ্যদম অরিসমূহ স্ব-স্ব মসবা প্রোদন সক্ষ্ম ও কাদর্াপদর্াগী
করা ।
 প্রচরলত শ্রম আইনমদত উন্নত ও আধুরনক শ্ররমক প্ররশক্ষ্ণ
সুরনরশ্চতকরদণর মাধ্যদম এতে অঞ্চদলর রশল্প মসক্টদর শ্রম
অরধকার প্ররতষ্ঠা ও েক্ষ্ মানব সম্পে গঠদন কার্ মিম পররচালনা
করা ।
 এতে অঞ্চদলর শ্রম কল্যাণ মকন্দ্র সমূদহর মাধ্যদম প্রারতষ্ঠারনক ও
অপ্রারতষ্ঠারনক শ্ররমক ও তাদের পররবাদরর সেস্যদের উন্নত
স্বাস্হয মসবা, পুরি জ্ঞান, পররবার পররকল্পনা মসবা ও শ্রম
আইনসম্মত অরধকার প্ররতষ্ঠায় প্ররশক্ষ্ণ মসবা প্রোদনর কার্ মিম
মজারোর করা ।
 রশল্প ও বারনরজযক প্ররতষ্ঠাদন কমমরত শ্ররমক কমমচারীদের রশল্প
সম্পরকমত অরধকার সাংরক্ষ্ণ, রশল্প রবদরাধ রনষ্পরি, শ্রম
আোলদত মামলা পররচালনা ইতযারে কাদজ রবভাগীয় শ্রম
েপ্তদরর কমমকান্ডদক মজারোর ও সম্প্রসারণ করা।
 চট্টগ্রাম রবভাগস্হ রশল্প সম্পকম প্ররশক্ষ্ণ মকন্দ্রটি সম্প্রসারণ ও
আধুরনকায়দনর মাধ্যদম রবভাগস্হ শ্রম প্রশাসদনর কমমকতমাকমমচারী, রশল্প মারলক ও সাংরিি কমমকতমা কমমচারীদের জ্ঞান
রনভমর কমমেক্ষ্তা ও কমমক্ষ্মতা বৃরিদত যুদগাপদর্াগী প্ররশক্ষ্ণ
ব্যবস্হা চালু করা ।
 নারী শ্ররমদকর ক্ষ্মতায়ন, উৎপােনশীলতা বৃরি, কমমদক্ষ্দে
শ্ররমক অরধকার প্ররতষ্ঠা, পাররবাররক কল্যাণ, সামারজক

ক্র/
নং

প্রকল্পের নাম ও মময়াদ

বাস্তবায়নকারী
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার নাম, ঠিকানা
ও প্রকে এলাকা

প্রকে পবরচালল্পকর নাম, ঠিকানা
ও মমাবাইল নম্বর

প্রকল্পের প্রকৃবি
ও প্রাক্কবলি
ব্যয় (লক্ষ টাকা)

লক্ষ্য ও উদেশ্য

রনরাপিা, শ্রম আইদনর প্রাথরমক ধারণা ইতযারে রবষদয়
গণসদচতনা বৃরিদত রবরভন্ন কমমকান্ড পররচালনা করা ।
 সাংরিি অঞ্চদলর রশল্প মসক্টদর কমমরত শ্ররমক প্ররতরনরধ ও
মরহলা শ্ররমকদের অরধকার প্ররতষ্ঠার রবদ্যমান তথ্য প্রযুরক্ত
মসবার ব্যবহার ও প্রদয়াদগ সম্বরলত জ্ঞানবৃরিদত কার্ মকর
কমমসূচী গ্রহণ করা ।
২।
“মদল্পির পাব ণিয অঞ্চল্পলর
শ্রবমকল্পদর কল্যান সুববিাবদ ও
দক্ষিা উন্নয়ন ও কার্ ণক্রম
সম্প্রসারন ও মোরদারকরল্পণ
রাঙামাটির র্াগরায় একটি
বহুববি সুববিাসহ শ্রম কল্যাণ
কমল্পেক্স বনমণাণ” িীর্ ণক
প্রকে।
মময়াদঃ
(০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)
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শ্রম অরধেপ্তর,
েনাব আবু আিরীি মাহমুদ,
১৯৬ তসয়ে নজরুল
প্রকে পবরচালক (পবরচালক)
ইসলাম স্মরণী, রবজয়নগর,
ঢাকা।
০১৭৯৯০৮৯৮৩৫
ashrifdol@hotmail.com

প্রকল্প এলাকাঃ
রবভাগঃ চট্টগ্রাম
মজলাঃ রাঙ্গামাটি
উপদজলা/রসটি
কদপমাদরশন/মপৌরসভাঃ
কাউখালী

প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
বববনল্পয়াগ
(বেওবব)
প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ
৬৫৯৩.০০

 মেদশর ০৩ টি পাব মতয মজলায় বসবাসরত শ্ররমক এবাং তাদের
পররবাদরর সেস্যদের সামরজক কল্যাণ, মপশাগত েক্ষ্তা উন্নয়ন
ও কমমদক্ষ্দে শ্ররমদকর অরধকার প্ররতষ্ঠার সুরনরশ্চয়তাসহ রবরবধ
মসবামূলক কার্ মিম সম্প্রসারণ করা;
 পাব মতয মজলায় বসবাসরত প্রারতষ্ঠারনক ও অপ্রারতষ্ঠারনক সকল
শ্ররমক এবাং তাদের পররবাদরর সেস্যদের রবনা মূদল্য রচরকৎসা
মসবা প্রোদন ল্যাবদরটরী সুরবধাসহ ১০ শয্যা রবরশি শ্রম কল্যাণ
মকন্দ্র রনমমাণ করা;
 উপজাতীয় মপাষাক/পণ্য উৎপােদনর উৎকষ মতা বৃরিদত এবাং
মপশাগত েক্ষ্তা উন্নয়দনর লদক্ষ্য নারীদের আবারসক প্ররশক্ষ্দণর
ব্যবস্হা করা;
 উপজাতীয় শ্ররমক পররবাদরর সেস্যদের জন্য কমমমূখী রবরভন্ন
মেদে প্ররশক্ষ্দণর মাধ্যদম উপাজমনক্ষ্ম মানব সমপদে রুপান্তদরর
কার্ মিম গ্রহণ করা;
 পাররবাররক কল্যাণ, স্বাস্হয, সামারজক রনরাপিা, শ্রম আইদনর
প্রাথরমক ধারণা ইতযারে রবষদয় জ্ঞান রনভমর েক্ষ্তা বৃরিদত
শ্ররমকদের জন্য আবারসক প্ররশক্ষ্দণর আদয়াজন করা;
 জনসাংখ্যা ও পররবার কল্যাণ ইউরনট এর মাধ্যদম পাব মতয

ক্র/
নং

প্রকল্পের নাম ও মময়াদ

বাস্তবায়নকারী
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার নাম, ঠিকানা
ও প্রকে এলাকা

প্রকে পবরচালল্পকর নাম, ঠিকানা
ও মমাবাইল নম্বর

প্রকল্পের প্রকৃবি
ও প্রাক্কবলি
ব্যয় (লক্ষ টাকা)

লক্ষ্য ও উদেশ্য

অঞ্চদল কমমরত ও বসবাসরত শ্ররমকদের জনসাংখ্যা রনয়ন্ত্রন
উদ্ধুি কদর মতালা;
 রাঙামাটি মজলা সেদর শ্রম পররেপ্তর ও কলকারখানা পররেশমন
অরধেপ্তর এর নতুন অরিস স্হাপন ।

৩।
“বন্দর ও কালুর র্াল্পট শ্রম
শ্রম অরধেপ্তর,
কল্যাণ মকন্দ্রসহ শ্রমেীবব
১৯৬ তসয়ে নজরুল
মহাল্পেল বনমণাণ” িীর্ ণক প্রকে। ইসলাম স্মরণী, রবজয়নগর,
ঢাকা।
মময়াদঃ
(০১/০৪/২০১৮-৩১/১২/২০২০)
প্রকল্প এলাকাঃ
রবভাগঃ ঢাকা চট্টগ্রাম
মজলাঃ নারায়নগঞ্জ ও
চট্টগ্রাম
উপদজলা/রসটি
কদপমাদরশন/মপৌরসভাঃ
বন্দর মপৌরসভা ও
কালুরর্াট
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েনাব আবু আিরীি মাহমুদ,
প্রকে পবরচালক (পবরচালক)।

প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
বববনল্পয়াগ
(বেওবব)

০১৭৯৯০৮৯৮৩৫
ashrifdol@hotmail.com

প্রাকবলি ব্যয়ঃ
১১৫০৭.২৩

 কমমজীবী মরহলা শ্ররমকদের জন্য স্বল্প ব্যদয় রনরাপে ও
স্বাস্থযসম্মত আবাসদনর ব্যবস্থা রনমমাণ করা;
 সুষ্ঠু ও সামারজক মান সম্মত আবারসক পররদবশ সুরনরশ্চত করা;
 সামারজক ক্ষ্মতায়দনর মাধ্যদম বসবাসরত মরহলা শ্ররমকদের
উৎপােনশীলতা বৃরিদত সহায়তা করা;
 শ্ররমক ও তাদের পররবাদরর সেস্যদের আধুরনক ও উন্নত শ্রম
কল্যাণ সুরবধারে সুরনরশ্চত করা;
 রবদ্যমান শ্রম কল্যাণ মকন্দ্র হদত প্রোনকৃত মসবাসমূহ র্াথা:
শ্ররমক প্ররশক্ষ্ণ, স্বাস্থয মসবা, রচিরবদনােন মসবা ও পররবার
কল্যাণ মসবারের মান আধুরনকায়ন ও শরক্তশালী করা;
 কমমদক্ষ্দে মরহলা শ্ররমকদের অরধকার রনরচচদত ও সচতনতা
বৃরিদত শ্রম কল্যাণ মকদন্দ্র সমদয়াপদর্াগী প্ররশক্ষ্ণ এবাং
ওয়াকমশপ মসরমনসারসহ রবরভন্ন কমমসূরচ গ্রহণ করা;
 সাংরিি অঞ্চদলর রশল্প মসক্টদর কমমরত শ্ররমক প্ররতরনরধ ও
মরহলা শ্ররমকদের জন্য তথ্য প্রযুরক্ত সম্বরলত জ্ঞান বৃরিদত
কার্ মকর কমমসূরচ গ্রহণ করা।

১.৪ কলকারখানা ও প্ররতষ্ঠান পররেশমন অরধেপ্তর (DIFE) কর্তক
ম বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহঃ
ক্র/
নং

প্রকল্পের নাম ও মময়াদ

বাস্তবায়নকারী
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার নাম, ঠিকানা
ও প্রকে এলাকা

প্রকে পবরচালল্পকর নাম, ঠিকানা
ও মমাবাইল নম্বর

প্রকল্পের প্রকৃবি
ও প্রাক্কবলি
ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বরবমবডল্পয়িন মকাঅরবডল্পনিন
মসল এ ন্যস্ত কারখানাগুল্পলার
কযাপ (কাল্পরবিভ একিন োন)
বাস্তবায়ন িীর্ ণক বববনল্পয়াগ
প্রকে।

কলকারখানা ও প্রবিষ্ঠান
পবরদিণন অবিদপ্তর,
১৯৬ তসয়ে নজরুল
ইসলাম স্মরণী, রবজয়নগর,
ঢাকা।

এ মক এম সালাউরেন
(উপসরচব), প্রকল্প পররচালক

প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
বববনল্পয়াগ
(বেওবব)

মময়াদঃ

প্রকল্প এলাকাঃ
রবভাগঃ ঢাকা ও চেগ্রাম।
মজলাঃ ঢাকা, চেগ্রাম,
নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর।
উপদজলা/রসটি
কদপমাদরশন/মপৌরসভাঃ
সমগ্র ঢাকা, চেগ্রাম,
নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর।

লক্ষ্য ও উদেশ্য

০১।

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)

০১৭৯৮৫৯৮৬৩৬
pdrcc.dife@gmail.com

প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ
২৩০০.০০

েনাব মমাঃ মবিউর রহমান,
প্রকে পবরচালক, (উপমহাপবরদিণক)।

প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
কাবরগবর
(বেওবব এবং
বপএ)

 কারখানার কাঠাল্পমাগি ঝবুঁ ক বনরুপল্পনর বনবমল্পে কযাপ
িল্পলাআপ;
 কারখানার অবি সংক্রান্ত ঝবুঁ ক বনরুপল্পনর বনবমল্পে কযাপ
িল্পলাআপ;
 কারখানার তবদ্যযবিক ঝবুঁ ক বনরুপল্পনর বনবমল্পে কযাপ িল্পলাআপ;
 কারখানার বনরাপো েন্য বরবমবডল্পয়িন কাল্পের িদারবক করা।
 কমণল্পক্ষল্পত্র দ্যর্ ণটনার মাত্রা কবমল্পয় আনার বনবমল্পে পল্পরাক্ষ ও
প্রতযক্ষ্ ভূরমকা পালন করা।

০২।
Gender Equality
and Women’s
Empowerment at
Work Place” িীর্ ণক
প্রকে।
মময়াদঃ
(০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০২০)
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কলকারখানা ও প্রবিষ্ঠান
পবরদিণন অবিদপ্তর,
১৯৬ তসয়ে নজরুল
ইসলাম স্মরণী, রবজয়নগর,
ঢাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ
(১) গাদমমন্টস ও মলোর
মসক্টরস- ঢাকা,
নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর
মজলা।

০১৯১৫৮১৩৪৫০
matiurnababgonj@gm
ail.com

প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ
৫৪৮.৪৪






রলঙ্গ সমতাকরণ ও নারীর ক্ষ্মতায়দনর উন্নরত;
রলঙ্গরভরিক সরহাংসতা হ্রাসকরণ;
কমমদক্ষ্দে অন্যান্য মর্ৌন হয়রারন মরাধকরণ;
প্রজনন স্বাস্থয ও মর্ৌন স্বাস্থয ও সম্পদকম শ্ররমকদের সদচতনতা
বৃরি;
 HIV/AIDS মরাগ সম্পদকম শ্ররমকদের সদচতনতা বৃরি।

ক্র/
নং

প্রকল্পের নাম ও মময়াদ

বাস্তবায়নকারী
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার নাম, ঠিকানা
ও প্রকে এলাকা
(২) টি গাদে মন- রসদলট,
হরবগঞ্জ ও মমীলভীবাজার
মজলা।

প্রকে পবরচালল্পকর নাম, ঠিকানা
ও মমাবাইল নম্বর

প্রকল্পের প্রকৃবি
ও প্রাক্কবলি
ব্যয় (লক্ষ টাকা)

োিীয় মপিাগি স্বাস্থয ও
বনরাপো ববর্য়ক গল্পবর্ণা
এবং প্রবিক্ষণ ইন্সটিটিউট
স্থাপন িীর্ ণক প্রকে।

কলকারখানা ও প্রবিষ্ঠান
পবরদিণন অবিদপ্তর,
১৯৬ তসয়ে নজরুল
ইসলাম স্মরণী, রবজয়নগর,
ঢাকা।

েনাব মমাঃ মমািাররি মহাল্পসন,
প্রকে পবরচালক (উপ-সবচব)।

প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
বববনল্পয়াগ
(বেওবব)

(১/০৯/ ২০১৮-৩০ /৬/ ২০২১)

প্রকল্প এলাকাঃ
রবভাগঃ রাজশাহী
মজলাঃ রাজশাহী
উপদজলা/রসটি
কদপমাদরশন/মপৌরসভাঃ
মতরখারেয়া, রাজশাহী
রসটি কদপমাদরশন

sbnp2015@yahoo.com

“কলকারখানা ও প্রবিষ্ঠান
পবরদিণন অবিদপ্তর
আধুবনকায়ন ও িবিিালীকরণ
এবং ১৩ টি মেলা কার্ ণালয়
স্থাপন” িীর্ ণক প্রকে।

কলকারখানা ও প্রবিষ্ঠান
পবরদিণন অবিদপ্তর,
১৯৬ তসয়ে নজরুল
ইসলাম স্মরণী, রবজয়নগর,
ঢাকা।

ে. ইমরতয়াজ মাহমুে
যুগ্মসরচব

মময়াদঃ

প্রকল্প এলাকাঃ
রবভাগঃ চেগ্রাম, খলনা,
ঢাকা, রাজশাহী, রসদলট,
রাংপুর, ঢাকা, খলনা,
বররশাল, ময়মনরসাংহ
মজলাঃ চেগ্রাম, খলনা,

লক্ষ্য ও উদেশ্য

০৩।

মময়াদঃ

০১৭৯৩৫৯৯৬৫৬
nohstri@gmail.com

প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ
১৬৫২৮.৩৩

 রনরাপে কমমপররদবশ রনরশ্চতকরণ ও উৎপােনশীলতা বৃরি করা।
 শ্রবমক, ব্যবস্থাপক/সুপারভাইোর ও প্রবিক্ষকল্পদর মপিাগি
স্বাল্পস্থযর উপর প্রবিক্ষণ প্রদান করা ।
 শ্রবমক, ব্যবস্থাপক/সুপারভাইোর ও প্রবিক্ষকল্পদর মপিাগি
বনরাপো েবনি প্রবিক্ষণ প্রদান করা।
 শ্রবমকল্পদর কমণ পবরল্পবি উন্নয়ল্পন গল্পবর্ণা কার্ ণক্রম পবরচালনা
করা।
 শ্রবমকল্পদর মপিাগি বনরাপোর মান উন্নয়ন কার্ ণক্রম পবরচালনা
করা।
 শ্রবমকল্পদর মপিাগি স্বাল্পস্থযর মান উন্নয়ন কার্ ণক্রম পবরচালনা
করা।

০৪।

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)।
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প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
বববনল্পয়াগ
(বেওবব)

০১৭১৪১৩৩৪০৩
imtiaz.mahmud@gmail
.com

প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ
২২৬৩৩.৮৫

 ১৩টি মজলাই রেআইরজ অরিস রনমমাণ;
 রনরবড় পর্ মদবক্ষ্দণর জন্য রশল্পর্ন এলাকার রবদকন্দ্রীকরণ
কার্ মিম, িলপ্রসু পররেশমন, সময় ও খরচ কমাদনা;
 বাাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাাংলাদেশ শ্রম রবরধমালা ২০১৫
এর অনুর্ায়ী রেআইএিই এর কমমকতমা কমমচারী, মারলক-শ্ররমক
ও মেে ইউরনয়ন প্ররতরনরধদের সমন্বদয় প্ররশক্ষ্ণ কার্ মিম
পররচালনা;
 প্রধান কার্ মালয় ও মজলা অরিদসর মদধ্য সম্পকম উন্নয়ন;
 কর বরহর্ভমত রাজস্ব সাংগ্রহ বৃরি করা
 রনরাপে কমমপররদবশ রনরশ্চতকরণ ও উৎপােনশীলতা বৃরি করা

ক্র/
নং

প্রকল্পের নাম ও মময়াদ

বাস্তবায়নকারী
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার নাম, ঠিকানা
ও প্রকে এলাকা
র্দশার,নররসাংেী,
টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ,
রকদশারগঞ্জ,
রাজশাহী,বগুড়া, পাবনা,
রসরাজগঞ্জ,রসদলট,
রেনাজপুর।
উপদজলা/রসটি
কদপমাদরশন/মপৌরসভাঃ
চেগ্রাম রসটি,খলনা রসটি,
র্দশার মজলা সের,
নররসাংেী মজলা সের,
টাঙ্গাইল মজলা সের,
মুন্সীগঞ্জ মজলা সের,
রকদশারগঞ্জ মজলা সের,
রাজশাহী রসটি, বগুড়া
মজলা সের, পাবনা মজলা
সের, রসদলট রসটি,
রেনাজপুর মজলা সের।

প্রকে পবরচালল্পকর নাম, ঠিকানা
ও মমাবাইল নম্বর

কলকারখানা ও প্রবিষ্ঠান
পবরদিণন অবিদপ্তর,
১৯৬ তসয়ে নজরুল
ইসলাম স্মরণী, রবজয়নগর,
ঢাকা।

োঃ তসয়দ আবুল এহসান
যুগ্মমহাপবরদিণক

প্রকল্পের প্রকৃবি
ও প্রাক্কবলি
ব্যয় (লক্ষ টাকা)

লক্ষ্য ও উদেশ্য

 রশল্পকারখানায় কমমরত শ্ররমকদের মপশাগত দুর্ মটনা ও মরাগ
সম্পদকম সুস্পি ধারণা প্রোন করা
 মসিটি করমটির সেস্যদের প্ররশক্ষ্ণ প্রোন।

০৫।
বনব ণাবচি মরবডল্পমড গাল্পমণন্টস,
োবেক ও মকবমকযাল
কারখানার অবকাঠাল্পমাগি
অবি ও ববদ্যযৎ ঝরুঁ ক বনরুপন
িীর্ ণক প্রকে।
মময়াদঃ

প্রকল্প এলাকাঃ
(০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১)। রবভাগঃ ঢাকা ও চেগাম
মজলাঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ,
গাজীপুর ও চেগ্রাম
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প্রকল্পের প্রকৃবিঃ
বববনল্পয়াগ
(বেওবব)

০১৭১৮-২৩৯২০০
jig.admin@dife.gov.bd

প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ
৪৭১২.৫৭

 কারখানার কাঠাদমাগত ঝরুঁ ক, অরিসাংিান্ত ঝরুঁ ক ও তবদুযরতক
ঝরুঁ ক রনরুপদনর প্রাথরমক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা;
 মপশাগত ও কমমদক্ষ্দে ঝরুঁ ক রনরুপদনর প্রাথরমক মূল্যায়ন সম্পন্ন
করা;
 কমমদক্ষ্দে দুর্ মটনা মাো করমদয় আনার রনরমি পদরাক্ষ্ র্ভরমকা
পালন করা।

ক্র/
নং

প্রকল্পের নাম ও মময়াদ
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বাস্তবায়নকারী
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার নাম, ঠিকানা
ও প্রকে এলাকা
উপদজলা/রসটি
কদপমাদরশন/মপৌরসভাঃ
ঢাকা রসটি কদপমাদরশন,
নারায়নগঞ্জ রসটি
কদপমাদরশন, গাজীপুররসটি
কদপমাদরশন, চেগ্রাম রসটি
কদপমাদরশন।

প্রকে পবরচালল্পকর নাম, ঠিকানা
ও মমাবাইল নম্বর

প্রকল্পের প্রকৃবি
ও প্রাক্কবলি
ব্যয় (লক্ষ টাকা)

লক্ষ্য ও উদেশ্য

২। শ্রম ও কমমসাংস্থান মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধীন অরধেপ্তর/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থা কর্তক
ম বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূদহর তুলনামূলক রচেঃ
২.১ রবরনদয়াগ এবাং কাররগরর প্রকদল্পর রভরিদত বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূদহর তুলনামূলক রচেঃ

বববনল্পয়াগ এবং কাবরগবর প্রকল্পের বভবেল্পি বাস্তবায়নািীন চলমান প্রকেসমূল্পহর তুলনামূলক বচত্র
১০০.০০%
১৩০০৩৪.১৩

১৪০০০০

৯০.০০%
৯৮৫৬৩.০৬

৮০.০০%

৭৫.৮০%

১০০০০০

৭০.০০%
৬০.০০%

৮০০০০

৫০.০০%
৬০০০০

৪০.০০%

২৪.২০%

৪০০০০

৩০.০০%

৩১৪৭১.০৭

২০.০০%

২০০০০
০

৮

৩
বিবিয় োগ

কোবিগবি
সংখ্যো

১০.০০%

১১

প্রোক্কবিত িয

(িক্ষ টোকো)

০.০০%
ম োট

শতকিো

িিকরা

প্রাক্কবলি ব্যয় (লক্ষ টাকা)

১২০০০০
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১০০.০০%

২.২ োরয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/রবভাগ/অরধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থার রভরিদত বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূদহর তুলনামূলক রচেঃ

শ্রম ও কমণসংস্থান মন্ত্রনালয়/ববভাগ/অবিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তক
ণ বাস্তবায়নািীন চলমান প্রকেসমূল্পহর তুলনামূলক বচত্র
প্রাক্কলিত ব্যয় (িক্ষ টাকা)

১৪০০০০
১২০০০০
১০০০০০
৮০০০০
৬০০০০
৪০০০০
২০০০০
০

শ্র

ও ক মসংস্থোি

ন্ত্রিোি

১৩০০৩৪.১৩

৩০৯২২.১৯

৪৬৭২৩.৬৩
২৩৯৩৯.২৩

২৮৪৪৯.০৮
১

২

৩

৫

১১

প্রকয়েি সংখ্যো

(MOLE)

প্রোক্কবিত িয

২১.৮৮ ২৩.৭৮ ১৮.৪১ ৩৫.৯৩ ১০০

(িক্ষ টোকো)

শতকিো

১

২৮৪৪৯.০৮

২১.৮৮

২

৩০৯২২.১৯

২৩.৭৮

৩

২৩৯৩৯.২৩

১৮.৪১

কিকোিখ্োিো ও প্রবতষ্ঠোি পবিদশমি অবিদপ্তি (DIFE)

৫

৪৬৭২৩.৬৩

৩৫.৯৩

সিময় োট

১১

১৩০০৩৪.১৩

১০০

আন্তর্মোবতক শ্র
শ্র

সংস্থো (ILO)

অবিদপ্তি (DOL)

শ্র

ও ক মসংস্থোি

ন্ত্রিোি

(MOLE)

আন্তর্মোবতক শ্র

সংস্থো (ILO)

প্রকল্পের সংখ্যা ও িিকরা পবরমান
১, ০৯%
৫, ৪৬%

২, ১৮%
৩, ২৭%

শ্র

ন্ত্রিোি

সংস্থো (ILO)

কিকোিখ্োিো ও প্রবতষ্ঠোি পবিদশমি অবিদপ্তি (DIFE)

৪৬৭২৩.৬৩,
৩৬%

অবিদপ্তি (DOL)

কিকোিখ্োিো ও প্রবতষ্ঠোি
পবিদশমি অবিদপ্তি (DIFE)
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অবিদপ্তি (DOL)

সিময় োট

প্রাক্কবলি ব্যয় (লক্ষ টাকা) ও িিকরা পবরমান

শ্র ও ক মসংস্থোি
(MOLE)
আন্তর্মোবতক শ্র

শ্র

২৩৯৩৯.২৩,
১৮%

২৮৪৪৯.০৮,
২২%

শ্র ও ক মসংস্থোি
(MOLE)
আন্তর্মোবতক শ্র

৩০৯২২.১৯,
২৪%

শ্র

ন্ত্রিোি

সংস্থো (ILO)

অবিদপ্তি (DOL)

কিকোিখ্োিো ও প্রবতষ্ঠোি
পবিদশমি অবিদপ্তি (DIFE)

পররকল্পনা শাখা (১-৬), শ্রম ও কমমসাংস্থান মন্ত্রনালয়-এর কার্ মাবলীঃ
১। অরধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা/রবভাগ হদত প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব পর্ মাদলাচনা এবাং র্াচাই-বাছাইপূব মক অনুদমােদনর জন্য পররকল্পনা করমশদন মপ্ররণ।
২। অনুদমারেত প্রকল্প-এর প্রশাসরনক আদেশ জারর ও রবরভন্ন করমটি গঠন।
৩। রনয়রমত রপএসরস সভা আদয়াজন।
৪। প্রকদল্পর প্রস্তাব রনধ মারন সাংিান্ত প্রস্তাব অথ মরবভাদগ মপ্ররণ। অনুদমারেত জনবল রনদয়াগ কার্ মিম পররচালনা ও পর্ মদবক্ষ্ন এবাং ৯ম মগ্রে ও তদুর্ধ্ম জনবল-এর চুরক্তরভরিক রনদয়াগ
অনুদমােন।
৫। প্রকল্প সাংদশাধন প্রস্তাব পর্ মাদলাচনা ও অনুদমােন প্ররিয়াকরন।
৬। MTBF এর আওতায় উন্নয়ন বাদজট ব্যবস্থাপনা।
৭। অনুদমারেত প্রকদল্পর রবপরীদত এরেরপ (ADP) এবাং আরএরেরপদত (RADP) বাদজট বরাে প্রোন।
৮। বরােকৃত বাদজদটর রবপরীদত অথ মছাড় সাংিান্ত কার্ মিম।
৯। বরােকৃত বাদজদটর রবপরীদত সাবদকাে রভরিক আইবাস (i-bas) এরি প্রোন।
১০। প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ সাংিান্ত কার্ মাবলী।
১১। রনয়রমত এরেরপ (ADP) পর্ মাদলাচনা সভা আদয়াজন।
১২। আইএমইরে (IMED) রনধ মাররত ছদক প্ররতমাদস প্রকদল্পর আরথ মক অগ্রগরত প্ররতদবেন মপ্ররণ করা।
১৩। নতুন অনুদমারেত প্রকদল্পর মক্ষ্দে মন্ত্রনালদয়র মথাক বরাে হদত বরােকৃত অদথ মর সাংস্থান করা।
১৪। প্রকদল্পর িয় ও কমম পররকল্পনা পর্ মাদলাচনা ও অনুদমােন।
১৫। িয় কার্ মিম পররবীক্ষ্ন এবাং আরথ মক ক্ষ্মতা অপমন অনুর্ায়ী মন্ত্রনালয় পর্ মাদয় অনুদমােন/প্ররিয়াজাতকরনদর্াগ্য িয় প্রস্তাব অনুদমােন/প্ররিয়াকরন।
Page 13 of 14

১৬। প্রকদল্পর মাঠ পর্ মাদয়র কার্ মিম সদরজরমদন পররেশমন।
১৭। প্রকদল্পর কাদজর বাস্তবায়ন পররবীক্ষ্ন ও মধ্যবতী পররেশমন।
১৮। এনরজও রবষয়ক ব্যযদরা কর্তক
ম মপ্রররত রবরভন্ন প্রকদল্পর রবষদয় মতামত প্রোন।
১৯। প্রকল্প রবষদয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালয়, মরন্ত্রপররষে রবভাগ, আইএমইরে ও অন্যান্য মন্ত্রনালয়/রবভাদগ রবরভন্ন তথ্য ও প্ররতদবেন মপ্ররণ।
২০। বারষ মক উন্নয়ন কমমসূচীর আওতায় সম্ভাব্য নতুন প্রকল্প প্রস্তাদবর তারলকা প্রস্তুত এবাং পররকল্পনা করমশদন তথ্য মপ্ররণ।
২১। তবদেরশক সাহায্য প্রারপ্তর জন্য প্রকল্প তারলকা ও প্রকদল্পর সার-সাংদক্ষ্প প্রণয়ন ও পররকল্পনা অরমশদন মপ্ররণ।
২২। প্রকদল্পর আওতায় মেশী রবদেশী রবদশষজ্ঞ/ পরামশমক রনদয়াগ।
২৩। উচ্চ পর্ মাদয়র রবদেশ সির ও রবদেশী প্ররতরনরধেদলর সাদথ আদলাচনার জন্য রিি প্রণয়ন।
২৪। প্ররতবছর অথ মননরতক সমীক্ষ্া প্রণয়দনর জন্য এ মন্ত্রনালয় সাংিান্ত তথ্যাবলী অথ ম মন্ত্রনালদয় মপ্ররণ।
২৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্ররতশ্রুরতসমূদহর বাস্তবায়ন অগ্রগরত মপ্ররণ।
২৬। বাদজট ও সাংসদের প্রশ্নউির-এর মক্ষ্দে উন্নয়ন প্রকল্প সাংরিি তথ্য মপ্ররণ।
২৭। পঞ্চবারষ মকী পররকল্পনা, মপ্ররক্ষ্ত পররকল্পনা, মধ্যদময়ােী বাদজট কাঠাদমা এবাং রবদশষ উন্নয়ন পররকল্পনা সাংিান্ত নীরত রনধ মারদন সহায়তা ও তথ্য প্রোন।
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