
শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার 

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

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

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

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

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

অস্থা, ম্মান ও ম্প্রীততয ম্পকম ঈন্নষ্ট্রন এ ভন্ত্রণার ব্যাক ফদান ক্ষযষ্ট্রখ চষ্ট্ররষ্ট্রছ মা াভতগ্রকবাষ্ট্রফ ক্ষদষ্ট্রয অথ ম-াভাতজক 

ঈন্নষ্ট্রন তফষ্ট্রল ফদান যাখষ্ট্রছ। 

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

ফাস্তফান, দে জনতক্ত ও কভ মংস্থান সৃতি , নুযনতভ ভজুতয  ননধ ধাযণ/পুনতন মধাযণ, তশুশ্রভ তনযন, তনযাদ কভ মতযষ্ট্রফ সৃতি, 

শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারষ্ট্রয প্রধান কাজ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াতনায সুষ্ট্রমাগ্য ক্ষনতৃষ্ট্রত্ব ২০২১ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য রুকে 

২০২১ ফাস্তফাষ্ট্রনয জন্য ঈচ্চতয প্রবৃতি জমষ্ট্রন েভ একটি দ্রুত তফকাভান থ মনীততয তবতত্ত যচনা কষ্ট্রয ২০২১-এয ভষ্ট্রধ্য 

ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রক ভধ্য-অষ্ট্রয ক্ষদষ্ট্র এফং ২০৪১-এয ভষ্ট্রধ্য ঈন্নত যাষ্ট্রে তযণত কযায প্রাষ্ট্র এ ভন্ত্রণার তফতবন্ন গুরুত্বপূণ ম কাম মেভ 

গ্রণ কষ্ট্রযষ্ট্রছ। এছাড়া ক্ষেকআ ঈন্নন রেযভাো-এয তফতবন্ন রেয ক্ষমভন তশুশ্রভ তনযন , ক্ষাবন কভ মতযষ্ট্রফ তনতিতকযণ , 

ভকাষ্ট্রজ ভভজুতয তনধ মাযণ আতযাতদ জমষ্ট্রন এ ভন্ত্রণার ক্ষনতৃত্ব প্রদান কযষ্ট্রছ । ভাননী প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ াতনায সুষ্ট্রমাগ্য 

ক্ষনতৃষ্ট্রত্ব ২০০৯ াষ্ট্রর যকায গঠষ্ট্রনয য ক্ষথষ্ট্রক শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার ক্ষফ তকছু গুরুত্বপূণ ম কাম মেভ গ্রণ এফং তাষ্ট্রত 

ঈষ্ট্রেখষ্ট্রমাগ্য াপল্য জমন কষ্ট্রযষ্ট্রছ। তফষ্ট্রল কষ্ট্রয যানা প্লাজা দুঘ মেনায য ক্ষাাকতষ্ট্রে তনযাদ কভ মতযষ্ট্রফ সৃতি এফং 

শ্রতভকষ্ট্রদয কল্যাষ্ট্রণ ভেগািকাযী দষ্ট্রে গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ । ২০০৯ াষ্ট্ররয জানুাতয ষ্ট্রত ২০১৮ াষ্ট্ররয জুন ম মি ক্ষভাে াষ্ট্রড় 

৯ ফছষ্ট্রয শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার শ্রভ খাষ্ট্রত ও শ্রতভষ্ট্রকয কল্যাষ্ট্রণ  ক্ষম কর ঈন্নন ও জনকল্যাণভরক কাজ ম্পন্ন কষ্ট্রযষ্ট্রছ 

তায একটি ংতেপ্ত তফফযণ ঈস্থান কযা ষ্ট্ররা। 

 

 

 

 

 



রুকে (Vision) 

ক্ষাবন (tneceD ) কভ মতযষ্ট্রফ এফং শ্রতভকষ্ট্রদয ঈন্নত জীফনভান। 

 

তবরেয (Mission)  

তে প্রততষ্ঠাষ্ট্রন তনযাদ কভ ম তযষ্ট্রফ সৃজন, াতিপূণ ম তে ম্পকম তনতিতকযণ, তশুশ্রভ তনযন এফং দে শ্রভতক্ত সৃতিয ভধ্য 

তদষ্ট্র  ঈৎাদনীরতা বৃতি।  

ক্ষকৌরগত ঈষ্ট্রেশ্য: 

ক) কাযখানা ও প্রততষ্ঠাষ্ট্রন কভ মতযষ্ট্রফ ঈন্নন এফং শ্রতভকষ্ট্রদয কল্যাণ ক্ষজাযদাযকযণ  ; 

খ) শ্রভ ম্পতকমত কভপ্লাষ্ট্রন্প তনতিতকযণ এফং দে শ্রভতক্ত সৃতিয ভধ্য তদষ্ট্র কভ মংস্থাষ্ট্রনয সুষ্ট্রমাগ বৃতি। 

অফতশ্যক ক্ষকৌরগত ঈষ্ট্রেশ্য: 

ক) ঈদ্ভাফন ও তবষ্ট্রমাগ প্রততকাষ্ট্রযয ভধ্য তদষ্ট্র ক্ষফায ভান ঈন্নন; 

খ) দেতায ষ্ট্রে ফাতল মক কভ মম্পাদন চুতক্ত ফাস্তফান; 

গ) অতথ মক ব্যফস্থানায ঈন্নন; 

ঘ) প্রাতনক ংস্কায ও ননততকতায ঈন্নন; এফং  

ঙ) তথ্য তধকায ও স্বপ্রষ্ট্রণাতদত তথ্য প্রকা ফাস্তফান। 

ভন্ত্রণারষ্ট্রয ঈষ্ট্রেখষ্ট্রমাগ্য জমন: 

 ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ তফতধভারা, ২০১৫ ফাস্তফান; 

 ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ অআন, ২০০৬ ংষ্ট্রাধন; 

 গৃকভী সুযো ও কল্যাণ নীতত, ২০১৫ প্রণন; 

 তশুষ্ট্রদয জন্য ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজয তাতরকা প্রণন; 

 শ্রতভকষ্ট্রদয ফষ্ট্রযয ফীভা বৃতি ; 

 তি ও বফন তনযাত্তা তফলক কাম মেভ; 

 চট্টগ্রাভ ও ভংরা ভৄদ্র ফন্দয কতৃমষ্ট্রেয ক্ষেড আঈতনন ংতিি অআন ংষ্ট্রাধন; 

 শ্রতভক কল্যাণ পাঈষ্ট্রেন অআন  ,২০০৬ ংষ্ট্রাধন ও তফতধভারা প্রণন;  

 জাতী শ্রভনীতত ২০১২ প্রণন; 

 তশুশ্রভ তনযন নীতত ২০১০ প্রণন; 

 জাতী ক্ষাগত স্বাস্থয ও ক্ষআপটি নীততভারা ২০১২ প্রণন; 

 জাতী দেতা ঈন্নন নীতত, ২০১১ প্রণন; 

 ‘ফাংরাষ্ট্রদ শ্রতভক কল্যাণ পাঈষ্ট্রেন’ ততফর গঠন;  

 তশুষ্ট্রদয জন্য ‘জাতী তএঅয নীততভারা’ প্রণন। 

 



 

শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার এফং এয অওতাধীন তধদপ্তয/দপ্তযভষ্ট্রয জানুাতয ২০০৯ ক্ষথষ্ট্রক জুন ২০১৮ ম মি শ্রভ ও 

শ্রতভষ্ট্রকয কল্যাষ্ট্রণয তকছু াপল্য তচে ঈস্থান কযা র:  

শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার: 

  

 

 ক্ষদষ্ট্রয তফতবন্ন স্তষ্ট্রযয প্রাততষ্ঠাতনক ও প্রাততষ্ঠাতনক খাষ্ট্রতয ক্ষভাে ৬২ জন ভত শ্রতভষ্ট্রকয তযফায ও শ্রতভষ্ট্রকয ক্ষভধাফী 

িানষ্ট্রদয গত ১১ /০৫/২০১৭ তাতযষ্ট্রখ  ৬৪,৫০,০০০/- (ক্ষচৌলতট্ট রে ঞ্চা াজায ) োকায ক্ষচক ভাননী প্রধানভন্ত্রীয 

ভাধ্যষ্ট্রভ তফতযণ কযা  মা পাঈষ্ট্রেষ্ট্রনয জন্য ন্যতভ ঈষ্ট্রেখষ্ট্রমাগ্য একটি প্রাতপ্ত। এয ভধ্য তদষ্ট্র ংস্থাটিয প্রচায ও 

সুনাভ বৃতি যকাষ্ট্রযয কল্যাণভৄখী বাফভততম ভৄজ্জ্বর ষ্ট্রষ্ট্রছ।  

 

 শ্রতভকষ্ট্রদয িাষ্ট্রনয ঈচ্চ তোয জন্য অতথ মক াতা তষ্ট্রষ্ট্রফ শ্রতভক কল্যান পাঈষ্ট্রেন ষ্ট্রত এ ম মি ২০০০ -এয 

তধক জনষ্ট্রক প্রা ১০ ক্ষকাটি োকা নুদান তষ্ট্রষ্ট্রফ প্রদান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। 
 

 ক্ষমৌথ ফীভাভুক্ত শ্রতভকষ্ট্রদয ফাতল মক তপ্রতভাভ ফাফদ এ-ম মি ৫৪,৫৫,৮৫০/-(চুান্ন রে ঞ্চান্ন াজায অেত ঞ্চা)  

োকা তযষ্ট্রাধ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। 
 

 ক্ষষ্ট্রোর ক্ষফাভা ও অগুষ্ট্রন দগ্ধ ষ্ট্র মাযা তচতকৎাধীন তছষ্ট্ররন এফং তচতকৎাধীন ফস্থা মাযা ভাযা ক্ষগষ্ট্রছন এভন ৯৯ 

জন শ্রতভক/শ্রতভষ্ট্রকয তযফাযষ্ট্রক ২০,০০০/- (তফ াজায) োকা কষ্ট্রয শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারষ্ট্রয অওতাধীন 

শ্রতভক কল্যাণ পাঈষ্ট্রেন ততফর ক্ষথষ্ট্রক তচতকৎায জন্য অতথ মক াতা/নুদান প্রদান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। 
 

ঝুঁতকপূণ ম তশুশ্রভ তনযন ংোি কাম মেভ:  

২০২১ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রক ভধ্যভ অষ্ট্রয ক্ষদ এফং ২০৪১ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রক একটি ঈন্নত যাষ্ট্রে তযণত কযায 

রক্ষ্যে শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রক কর প্রকায তশুশ্রভ  ক্ষথষ্ট্রক ভৄক্ত কযায জন্য দৃঢ় প্রততজ্ঞ। এ রেয জমষ্ট্রন 

প্রাথতভকবাষ্ট্রফ ২০২১ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য ঝুঁতকপূণ ম তশুশ্রভ তনযন  এফং ২০২৫ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রক কর প্রকায তশুশ্রভ 

ক্ষথষ্ট্রক ভৄক্ত কযায জন্য শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার তফতবন্ন গুরুত্বপূণ ম দষ্ট্রে গ্রণ কষ্ট্রযষ্ট্রছ। আক্ষতাভষ্ট্রধ্য ৩৮টি কাজষ্ট্রক তশুষ্ট্রদয 

জন্য ঝুঁতকপূণ ম তাষ্ট্রফ তচতিত কযা  ষ্ট্রষ্ট্রছ এফং এফ কাষ্ট্রজ ক্ষকান তশুষ্ট্রক তনষ্ট্রাগ কযা মাষ্ট্রফ না ভষ্ট্রভ ম ংতি ি করষ্ট্রক 

তনষ্ট্রদ মনা ক্ষদা ষ্ট্রষ্ট্রছ। ক্ষম কর তষ্ট্রে এখষ্ট্রনা তশুষ্ট্রদযষ্ট্রক শ্রতভক তাষ্ট্রফ তনভেক্ত কযা ষ্ট্রে ক্ষ কর তে ভাতরকষ্ট্রদয তফরুষ্ট্রি 

অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা ষ্ট্রে। আ ক্ষতাভষ্ট্রধ্য এ ংোি তফলষ্ট্র ১৩৪টি ভাভরা দাষ্ট্রয কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ।  শ্রভ ও কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারষ্ট্রয ভাধ্যষ্ট্রভ ফাস্তফাতত  ‘ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্র ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজ তনষ্ট্রাতজত তশুশ্রভ তনযন‘-ীল মক প্রকষ্ট্রেয (২০০১ ক্ষথষ্ট্রক ২০১৪ 

ার) াাষ্ট্রয্য ফ মষ্ট্রভাে ৯০,০০০ াজায তশুষ্ট্রক  তশুশ্রভ ষ্ট্রত প্রতযাায পূফ মক তাষ্ট্রদযষ্ট্রক দেতা ঈন্নন প্রতেণ প্রদান  কযা 

ষ্ট্রষ্ট্রছ। এ প্রকষ্ট্রেয চতুথ ম ম মাষ্ট্র ২০১৮-২০২ ০ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য ১ রে তশুষ্ট্রক ঝুঁতকপূণ ম তশু শ্রভ ক্ষথষ্ট্রক প্রতযাায ও তাষ্ট্রদয 

পুনফ মান কযায ঈষ্ট্রযাগ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ।  এ রষ্ট্রেয  ৬ ভা ব্যাী ঈানুষ্ঠাতনক তো ও  ৪ ভা ব্যাী দেতা ঈন্নন 

প্রতেষ্ট্রণয ভাধ্যষ্ট্রভ ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজ তনষ্ট্রাতজত কর তশুষ্ট্রক কভ মেভ কষ্ট্রয ক্ষতারায কাম মেভ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ।  প্রনযণ 

চরাকারীন প্রনতটি নশুকক ভানক ১,০০০/- (এক াজায) টাকা ককয এফং প্রনযণ ক্ষ্কল ১০,০০০ নশুকক আত্নকভ ধংস্থাকন 

ায়তা কযায জন্য উকযণ ক্রকয়য নননভত্ত এককারীন ১৫,০০০/- (কনয াজায) টাকা আনথ ধক ায়তা প্রদান কযা কফ। 

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

বাতত কষ্ট্রয ‘ক্ষজরা তশুশ্রভ তযফীেণ কতভটি‘ ও ‘ঈষ্ট্রজরা তযফীেণ কতভটি‘ গঠন কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ।    

 



 

 

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

ার) ৫০,০০০ জন তশুষ্ট্রক ঝুঁতকপূণ ম কাজ ক্ষথষ্ট্রক প্রতযাায কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারষ্ট্রয অওতা  ‘ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্র 

ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজ তনষ্ট্রাতজত তশুশ্রভ তনযন (৪থ ম ম মা)’-ীল মক প্রকে গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। এ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ ১ রাখ তশুষ্ট্রক 

২০২০ াষ্ট্ররয ভষ্ট্রধ্য দেতা ঈন্নন প্রতেণ প্রদাষ্ট্রনয ভাধ্যষ্ট্রভ কভ মেভ কষ্ট্রয গষ্ট্রড় ক্ষতারায ঈষ্ট্রযাগ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। শ্রভ ও 

কভ মংস্থান ভন্ত্রণার কতৃমক গৃীত তফতবন্ন দষ্ট্রেষ্ট্রয পষ্ট্রর তনধ মাতযত ভষ্ট্রয ভষ্ট্রধ্য  ফাংরাষ্ট্রদ তশুশ্রভ ভৄক্ত ষ্ট্রফ  ফষ্ট্রর 

প্রততভান ।   

Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour 

(CLEAR)-ীল মক প্রকে: তশুশ্রভ তনযনকষ্ট্রে জাতী কভ মতযকেনা ফাস্তফাষ্ট্রন তশুশ্রভ ম্পষ্ট্রকম জনগষ্ট্রণয ভাষ্ট্রঝ াভাতজক 

ষ্ট্রচতনতা বৃতিয রষ্ট্রেয USDOL-এয থ মাষ্ট্রন Global প্রকষ্ট্রেয অওতা অআএরও -এয কাতযগতয াতা 

CLEAR নাভক প্রকেটি গ্রণ কযা ষ্ট্রছ । প্রকেটি ২ .৫০ ক্ষকাটি োকা ব্যষ্ট্র জুরাআ , ২০১৫ ক্ষথষ্ট্রক তডষ্ট্রম্বয , ২০১৭ ম মি 

ক্ষভাষ্ট্রদ ফাস্তফান কযা ক্ষষ্ট্রছ। 

ভানুগ (Timebound) প্রকে ফাস্তফান:  

অিজমাততক শ্রভ ংস্থায International Programme on the Elimination of Child 

Labour (IPEC)-এয অওতা তশুশ্রভ তনযনভরক তফতবন্ন কভ মকাে ফাস্তফাষ্ট্রনয রষ্ট্রেয ১৯৯৪ াষ্ট্রর অিজমাততক শ্রভ 

ংস্থায াষ্ট্রথ ফাংরাষ্ট্রদ যকায ভষ্ট্রঝাতা স্মাযক স্বােয কষ্ট্রয। ঈক্ত কভ মসূতচয অওতা  তফতবন্ন ঈন্নন ষ্ট্রমাগী ংস্থায 

অতথ মক ও কাতযগতয াতা তশুশ্রভ তনযষ্ট্রনয জন্য প্রকে ফাস্তফান কযা ষ্ট্রে। ক্ষমভন : ক্ষনদাযল্যাে যকাষ্ট্রযয অতথ মক 

ষ্ট্রমাতগতা  Urban Informal Economy (UIE) programme of the project of 

support to the timebound programme towards the elimination of worst 

forms of child labor in Bangladesh-ীল মক একটি প্রকে ৩৯২৮.৪০ রে োকা ব্যষ্ট্র  ঢাকা ক্ষভষ্ট্রোতরেন 

এরাকায চাযটি ক্ষজাষ্ট্রনয প্রাততষ্ঠাতনক খাষ্ট্রত কভ মযত ১০ াজায তশুষ্ট্রক ঈানুষ্ঠাতনক তো, দেতা ঈন্নন/কাতযগতয প্রতেণ 

ও তববাফকষ্ট্রদয অথ ম-াভাতজক েভতাষ্ট্রনয জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কযা  ষ্ট্রষ্ট্রছ । এ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ তফতবন্ন ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজ  

তনষ্ট্রাতজত ১০ াজায তশুষ্ট্রক প্রতযাায কষ্ট্রয াভাতজকবাষ্ট্রফ পুনফ মান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ।  

     

 

‘ফাংরাষ্ট্রদ ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজ তনষ্ট্রাতজত তশুশ্রভ তনযন‘ ীল মক প্রকে:  

ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্র ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজ তনষ্ট্রাতজত তশুষ্ট্রদয ঝুঁতকপূণ ম কাজ ক্ষথষ্ট্রক প্রতযাায কষ্ট্রয স্বাবাতফক জীফষ্ট্রন তপতযষ্ট্র অনায জন্য শ্রভ 

ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার একটি প্রকে গ্রণ কষ্ট্রযষ্ট্রছ। প্রকেটি চাযটি ম মাষ্ট্র তফবক্ত । আক্ষতাভষ্ট্রধ্য ততনটি  ম মাষ্ট্রয কাম মেভ ম্পন্ন 

কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ এফং এআ ততনটি ম মাষ্ট্র ক্ষভাে ৯০ ,০০০ াজায তশুষ্ট্রক ঝুঁতকপূণ ম তশুশ্রভ ক্ষথষ্ট্রক প্রতযাায  কষ্ট্রয স্বাবাতফক জীফষ্ট্রন 



তপতযষ্ট্র অনা ষ্ট্রষ্ট্রছ। প্রকেটিয চতুথ ম ম মাষ্ট্র (২০১৮-২০২১) ক্ষভাে ১ রে তশুষ্ট্রক ঝুঁতকপূণ ম কাজ ক্ষথষ্ট্রক প্রতযাায কষ্ট্রয 

স্বাবাতফক জীফষ্ট্রন তপতযষ্ট্র অনায জন্য তযকেনা গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। এ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ ঝুঁতকপূণ ম কাষ্ট্রজ তনষ্ট্রাতজত তশুষ্ট্রক ১৮ 

ভাব্যাী ঈ-অনুষ্ঠাতনক তো ও ৬ ভাব্যাী দেতা ঈন্নন প্রতেণ প্রদান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ।   

 

গৃকভী সুযো ও কল্যাণ নীতত, ২০১৫ প্রণন: 

ক্ষদষ্ট্রয অথ ম-াভাতজক তযক্ষপ্রতেত তফষ্ট্রফচনা যকায গৃকভীষ্ট্রদয জন্য ম মােষ্ট্রভ অআতন কাঠাষ্ট্রভা নততযষ্ট্রত প্রততশ্রুততফি । এ 

ক্ষপ্রোষ্ট্রে গৃকষ্ট্রভ ম তনভেক্ত তফপুর জনষ্ট্রগাতষ্ঠয সুযো ও কল্যাণাষ্ট্রথ ম পুণ মাে অআন প্রণষ্ট্রনয প্রাথতভক ধা তষ্ট্রষ্ট্রফ গৃকভী সুযো 

ও কল্যাণ নীতত, ২০১৫ প্রণন কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ এফং গত ৪ জানুাতয,২০১৬ তাতযষ্ট্রখ ফাংরাষ্ট্রদ ক্ষগষ্ট্রজষ্ট্রে প্রকাতত ষ্ট্রষ্ট্রছ। এ নীতত 

গৃকষ্ট্রভ ম তনষ্ট্রাতজত কভীষ্ট্রদয কাষ্ট্রজয তম ও তনযাত্তা, ক্ষাবন কভ মতযষ্ট্রফ, ভজুতয ও কল্যাণ তনতিত কযা, তনষ্ট্রাগকাযী ও 

গৃকভীষ্ট্রদয ভষ্ট্রধ্য সুম্পকম ভৄন্নত যাখা এফং ক্ষকান ষ্ট্রিাল সৃতি ষ্ট্রর তা তনযষ্ট্রন তদকতনষ্ট্রদ মনা প্রদান কযষ্ট্রফ। একআ াষ্ট্রথ এ 

নীতত ংতফধাষ্ট্রন তফধৃত ভতধকায এফং কর নাগতযষ্ট্রকয ক্ষভৌতরক ভানফাতধকায তনতিতকযষ্ট্রণয ভরনীতত ফাস্তফাষ্ট্রন াক 

ষ্ট্রফ। 

 

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

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

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

ম মাষ্ট্র তেেী যাভ ম তযলষ্ট্রদয অওতা অযএভতজ ক্ষক্টষ্ট্রযয জন্য একটি স্বতন্ত্র তেেী যাভ ম তযলদ গঠন কযা 

ষ্ট্রষ্ট্রছ।এ মি ঈক্ত তযলষ্ট্রদয ৩ টি বা নুতষ্ঠত ষ্ট্রষ্ট্রছ এফং ক্ষফতকছু গুরুত্বপূণ ম তিাি গৃীত ষ্ট্রষ্ট্রছ।  গৃীত তিািভষ্ট্রয 

ফাস্তফান  প্রতোধীন যষ্ট্রষ্ট্রছ। 

 

নততয ক্ষাাক তষ্ট্রে কভ মযত শ্রতভকষ্ট্রদয াতফ মক কল্যাণ ও তনযাদ কভ ম তযষ্ট্রফ তনতিতকযণ এফং নাযী শ্রতভকষ্ট্রদয েভতাষ্ট্রন 

গৃীত দষ্ট্রেভ:  

(১) ILO )noitazinagrO ruobaL lanoitanretnI(-এয ায়তায় শ্রনভক, ভানরক এফং শ্রভ ও কভ ধংস্থান 

ভন্ত্রণারক্ষ্য়য ক্ষ্মৌথ স্বাযকয গত ১৬-০৩-২০১৩ তানযকে ক্ষ্াাক নকে অনিননযাত্তা ংক্রান্ত একটি নিযীয় জাতীয় 

কভ ধনযকেনা গ্রণ কযা য়। যফতীক্ষ্ত াবাক্ষ্যয যানা প্লাজা দূর্ ধটনায কাযকণ ততযী ক্ষ্াাক নকে বফন ননযাত্তা নননিত 

কযায রকয উক্ত কধভযনকেনায় বফন ননযাত্তা ংযুক্ত ককয গত ২৫-০৭-২০১৩ তাযনেক  National Tripartite 

Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made 

Garment Sector in Bangladesh গ্রণ কযা য়। উক্ত কভ ধনযকেনায় আইন ও নীনত ংক্রান্ত, প্রাননক 

এফং প্রাকয়ানগক কাম ধাফরী ংক্রান্ত নতনটি মূর ক্ষ্যি নচনিত কযা য়। উকযাক্ত কভ ধনযকেনা ফাস্তফায়ক্ষ্নয জন্য  ILO এয 

অতথ মক াতা ২৪.৫ নভনরয়ন ভানকধন ডরাক্ষ্যয Improving Working Conditions in the Ready-

Made Garment Sector in Bangladesh ীল মক একটি প্রকে গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য ঈক্ত প্রকষ্ট্রেয 

তধষ্ট্রন BUET, ACCORD এফং ALLIANCE-এয ভাধ্যষ্ট্রভ ফ মষ্ট্রভাে ৩,৭৪৬টি গাষ্ট্রভ মন্ট কাযখানা ষ্ট্রযজতভষ্ট্রন 

তযদ মন কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ।  

(২) Better Work Programme: ILO এয াতা নতযী ক্ষাাক তষ্ট্রে Better Work Programme 

ফাস্তফাতত ষ্ট্রে। এ Programme-এয অওতা ৩০ জুন, ২০১৭ ম মি ১৩৪টি করকাযখানা তনফন্ধন কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ এফং 

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

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

 



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

Bangladesh-ীল মক প্রকে: ILO-এয াতা শ্রতভক, ভাতরক ও শ্রভ ভন্ত্রণারষ্ট্রয ক্ষমৌথ স্বােষ্ট্রয নতযী ক্ষাাক তষ্ট্রে 

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

Fire Safety and Structural Integrety in the Ready-Made Garment Sector in 

Bangladesh গৃীত ষ্ট্রষ্ট্রছ। ঈষ্ট্রযাক্ত কভ মতযকেনা ফাস্তফাষ্ট্রনয জন্য ILO ২৪ .৫ তভতরন ভাতকমন ডরাষ্ট্রযয 

Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in 

Bangladesh ীল মক একটি প্রকে ফাস্তফাতত ষ্ট্রষ্ট্রছ। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য ঈক্ত প্রকষ্ট্রেয ধীষ্ট্রন যকায , BUET, 

ACCORD ও  ALLIANCE এয ভাধ্যষ্ট্রভ ফ মষ্ট্রভাে ৩৭৮০ টি গাষ্ট্রভ মন্ট কাযখানা ষ্ট্রযজতভষ্ট্রন তযদ মন কষ্ট্রয 

প্রষ্ট্রাজনী ংস্কায  কমেমভ ম্পন্ন কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। তযাি ঝতকপূণ ম ......... টি  কাযখানা ফন্ধ কষ্ট্রয ক্ষদওা ষ্ট্রষ্ট্রছ। ২০১৭  ার 

ক্ষথষ্ট্রক ২০২৩ ার ম মি ক্ষভাষ্ট্রদ ২৪.৫ তভতরন ডরায ব্যষ্ট্র ফাস্তফাতত এ প্রকেটিয ২  ম মাষ্ট্র প্রষ্ট্রাজনী  কাযখানা ংস্কায 

কামেমভ ব্যাত অষ্ট্রছ । 

(৪) Changing Gender Norms of Garments Employees ীল মক প্রকে: এ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ 

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

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

কাজ চরভান যষ্ট্রষ্ট্রছ। এ ম মি ৪০টি কাযখানা ৭০০টি ব্যাষ্ট্রচ ২১,৯৫০ জনষ্ট্রক প্রতেণ ক্ষদা ষ্ট্রষ্ট্রছ। ৫ ক্ষকাটি ২০ রে োকা 

ব্যষ্ট্র ০১/০৭/১৪-৩১/১২/১৭ ক্ষভাষ্ট্রদ প্রকেটি ফাস্তফাতত ষ্ট্রষ্ট্রছ। 

(৫)  ৩টি তে ম্পকম তোতন এফং ২২টি শ্রভ কল্যাণ ক্ষকন্দ্র ংস্কায ও অদৄতনকান ীল মক প্রকে: এ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ েেী, 

যাজাী ও চট্টগ্রাষ্ট্রভ ফতস্থত ৩টি তে ম্পকম তোতন- এয ক্ষভযাভত ও  ংস্কায এফং ২২টি শ্রভ কল্যাণ ক্ষকষ্ট্রন্দ্রয 

ফকাঠাষ্ট্রভাগত ক্ষভযাভত ও ংস্কায, জরুতয স্বাস্থয ক্ষফা ও তচতকৎা প্রদান প্রতেণ কাম মেভ বৃতি শ্রতভকষ্ট্রদয াতফ মক কল্যাণ 

তনতিত কযায জন্য তফতবন্ন কভ মসূচী গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। প্রকেটি ০১/০৭/২০১১ ষ্ট্রত ৩০ /০৯/২০১৫ ক্ষভাষ্ট্রদ ফাস্তফান কযা 

ষ্ট্রষ্ট্রছ। 

(৬) Improving Labour Law Compliance and Building Sound Labour 

Practices in the Export Oriented Shrimp Sector in Bangladesh-ীল মক প্রকে: 

ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রয তচংতড় প্রতোজাতকযণ তষ্ট্রে ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ অআন ও অিমজাততক শ্রভভান নুীরষ্ট্রন  তে ভাতরক ও 

শ্রতভকষ্ট্রদয ষ্ট্রমাতগতায জন্য  DIASU অতথ মক াতা ৮০৯ রে োকা  ব্যষ্ট্র ২০১৪ ক্ষথষ্ট্রক জুন ,২০১৬  ক্ষভাষ্ট্রদ প্রকেটি 

ফাস্তফান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। 

(৭)  Promoting Fundamental Rights at Work and Labour Relations in Export 

Oriented Industries in Bangladesh ীল মক প্রকে: ততনয ক্ষ্াাক, তচংতড় ও চাভড়া তষ্ট্রে তনষ্ট্রাতজত 

শ্রতভক এফং ভাতরকষ্ট্রদয শ্রভ তধকায ম্পষ্ট্রকম ষ্ট্রচতন কযা; ভাতরক শ্রতভক ম্পষ্ট্রকময ঈন্নন, শ্রভ অদারত ও ক্ষফজায 

কাম মেভ ম্পাদষ্ট্রনয েভতা বৃতি; ও কাযখানা ম মাষ্ট্র ক্ষাগত স্বাস্থয ও তনযাত্তা কভ মসূচী ফাস্তফাক্ষনয জন্য ক্ষনদাযল্যাে 

যকায-এয থ মাষ্ট্রন ১৯.৮৮ ক্ষকাটি োকা ব্যষ্ট্র ষ্ট্রক্টাফয, ২০১৩ ষ্ট্রত তডষ্ট্রম্বয, ২০১৫ ক্ষভাষ্ট্রদ প্রকেটি ফাস্তফান কযা  

ষ্ট্রষ্ট্রছ।  অআ এর ও এয ষ্ট্রমাতগতা এ   প্রকেটি ফাস্তফান কযা   

 

(৮) “Strengthening of Compliance Level of Labour Laws Across the Shrimp 

Value Chain in Bangladesh”-ীল মক প্রকে: যপ্তানীভৄখী তচংতড় তষ্ট্রে ‘ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ অআন , ২০০৬‘-এয 

মথামথ প্রষ্ট্রাগ ও ফাস্তফাষ্ট্রনয ভাধ্যষ্ট্রভ অিজমাততক ফাজায , তফষ্ট্রল কষ্ট্রয আঈষ্ট্রযাতান ফাজাষ্ট্রয ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রয জন্য 

প্রততষ্ট্রমাতগতাভরক সুষ্ট্রমাগ সৃতিয রষ্ট্রেয ০১ /০৭/২০১১ ক্ষথষ্ট্রক ৩০/০৬/২০১২ ক্ষভাষ্ট্রদ  ৫০১.০০ রে োকা  ব্যষ্ট্র এ প্রকেটি 

ফাস্তফান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ।  

(৯)“ক্ষপ্রাষ্ট্রভান ফ তযষ্ট্রপ্রাডাতক্টব ক্ষরথ, তযষ্ট্রপ্রাডাতক্টব যাআে, ক্ষজোয আষ্ট্রকাাতরটি এে তপ্রষ্ট্রবনন ফ এআচঅআতব/এআড আন 

টি প্লযানষ্ট্রেন কতভঈতনটিজ”-ীল মক প্রকে: তষ্ট্ররে তফবাষ্ট্রগয ৬২ (ফালতট্ট) টি চা ফাগাষ্ট্রন কভ মযত ভতরা শ্রতভকষ্ট্রদয াধাযণ 



স্বাস্থয ও প্রজনন স্বাস্থয ক্ষফা এআচঅআতব /এআড তফলষ্ট্র ষ্ট্রচতনতা বৃতিয জন্য  শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারষ্ট্রয অওতা 

UNFPA-এয থ মাষ্ট্রন জানুাতয , ২০০৬ ষ্ট্রত তডষ্ট্রম্বয , ২০১১ ক্ষভাষ্ট্রদ ৫৪৯ .০০ রে (াঁচ ক্ষকাটি ঈনঞ্চা রে ) োকা  

ব্যষ্ট্র এ প্রকে ফাস্তফান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। 

(১০) ক্ষপ্রাষ্ট্রভাটিং ক্ষজোয আকুযাতরটি এে তপ্রষ্ট্রবনটিং বাষ্ট্রাষ্ট্ররন্প এষ্ট্রগআনস্ট ঈআষ্ট্রভন এযাে ওাকমষ্ট্রপ্ল ীল মক প্রকে: ক্ষাাক 

তষ্ট্রে কভ মযত ভতরা শ্রতভকষ্ট্রদয Sexual and Non Sexual harassment কভাষ্ট্রনা, ভতরা 

শ্রতভক/চাকুতযজীফীষ্ট্রদয তনযাদ কভ মতযষ্ট্রফ ও Violence against Women ম্পষ্ট্রকম পুরুল শ্রতভক ও তে 

ভাতরকষ্ট্রদয  ষ্ট্রচতনতা  সৃতিয  জন্য এ প্রকেটি ফাস্তফান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। ক্ষস্পন যকাষ্ট্রযয থ মাষ্ট্রন ২,৯৯,২০,০০০ (দুআ ক্ষকাটি 

তনযানব্বআ রে তফ াজায)  োকা ব্যষ্ট্র  ILO-এয ষ্ট্রমাতগতা  জানুাতয , ২০১০ ষ্ট্রত তডষ্ট্রম্বয , ২০১২ ক্ষভাষ্ট্রদ প্রকেটি 

ফাস্তফান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ।  

(১১) ক্ষপ্রাষ্ট্রভান ফ তযষ্ট্রপ্রাডাতক্টব ক্ষরথ, ক্ষজোয আষ্ট্রকাাতরটি এে ঈআষ্ট্রভন’ এভাওাযষ্ট্রভন্ট আন তদ গাষ্ট্রভ মন্ট  ক্ষক্টয-ীল মক 

প্রকে: ক্ষাাক তষ্ট্রে কভ মযত নাযীষ্ট্রদয প্রজনন স্বাস্থয, ভা ও তশু স্বাস্থয ম্পষ্ট্রকম ষ্ট্রচতনতা বৃতিয  রষ্ট্রেয শ্রভ ও কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারষ্ট্রয অওতা UNFPA-এয থ মাষ্ট্রন ৫০৩ .০০ রে (াঁচ ক্ষকাটি ততন রে ) োকা  ব্যষ্ট্র জানুাতয ২০০৬ ষ্ট্রত 

তডষ্ট্রম্বয, ২০১১ ক্ষভাষ্ট্রদ প্রকেটি ফাস্তফান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। ফতণ মত প্রকষ্ট্রে ৪৫ ,০০০ (পঁতাতে াজায) নাযী শ্রতভকষ্ট্রক প্রজনন 

স্বাস্থয, ভা ও তশু স্বাস্থয  ষ্ট্রচতন কষ্ট্রয গষ্ট্রড় ক্ষতারা ষ্ট্রষ্ট্রছ। 

 

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

ঈত্তযফষ্ট্রেয দাতযদ্রীতড়ত এরাকায ভতরা জনষ্ট্রগাষ্ঠীষ্ট্রক প্রতেণ প্রদাষ্ট্রনয ভাধ্যষ্ট্রভ নতযী ক্ষাাক তষ্ট্রে কভ মংস্থাষ্ট্রনয রষ্ট্রেয 

তফশ্বব্যাংষ্ট্রকয থ মাষ্ট্রন প্রা ৩২৬ ক্ষকাটি (ততনত ছাতব্ব ক্ষকাটি) োকা  ব্যষ্ট্র Northern Areas Reduction of 

Poverty Initiatives (NARI)-ীল মক প্রকে গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। এ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ ক্ষদষ্ট্রয ৩টি এরাকা (ঢাকা, 

চট্টগ্রাভ, ইশ্বযতদ) ডযষ্ট্রভেতয ও ক্ষেতনং ক্ষন্টায গষ্ট্রড় ক্ষতাষ্ট্রর ক্ষদষ্ট্রয ঈত্তযফষ্ট্রেয দাতযদ্রীতড়ত ০৫টি ক্ষজরায (রারভতনযাে, 

যংপুয, কুতড়গ্রাভ, নীরপাভাযী ও গাআফান্ধা) ১০ ,৮০০ (দ াজায অেত) জন ভেফ ভতরাষ্ট্রক গাষ্ট্রভ মন্ট ক্ষেষ্ট্রড প্রতেণ প্রদাষ্ট্রনয 

ভাধ্যষ্ট্রভ কভ মংস্থান ঈষ্ট্রমাগী কষ্ট্রয গষ্ট্রড় ক্ষতারা ষ্ট্রে। ২০১২ ক্ষথষ্ট্রক ২০১৮ ার  ক্ষভাদকাষ্ট্রর প্রকেটি ফাস্তফাতত ষ্ট্রে। এ 

প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ অগস্ট ২০১৭ ম মি ১৫৩১ জনষ্ট্রক প্রতেণ প্রদান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ এফং ৩৪২ জন চাকুযীষ্ট্রত প্রষ্ট্রফ কষ্ট্রযষ্ট্রছন। 

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

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

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

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

প্রকষ্ট্রেয রেযভাো: 

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

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

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

ংযেণ কযা ষ্ট্রফ ।  

  Occupational Diseases Hospital with Labour Welfare Center ীল মক 

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

 প্রকষ্ট্রেয ICU এফং CCU-এয ব্যফস্থা যষ্ট্রষ্ট্রছ । 

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

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

Rent, Consultation  এফং Diagnostics Fee িভু মক্ত  যষ্ট্রষ্ট্রছ ।  

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



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

 

(১৪)   “Implementation of the National Employment Injury Insurance 

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

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

National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh” ীল মক প্রক েটি 

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

 (১৫)  Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in 

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

ভষ্ট্রধ্য social dialogue-এয ভাধ্যষ্ট্রভ থ মাৎ াযস্পতযক অক্ষরাচনায ভাধ্যষ্ট্রভ তে ম্পকম ঈন্নন, তে-তফষ্ট্রযাধ প্রততষ্ট্রযাধ 

এফং াতর ও ভধ্যস্থতা কাম মেভষ্ট্রক অযও গ্রণষ্ট্রমাগ্য, তনব মযষ্ট্রমাগ্য ও  স্বে কযায জন্য এ প্রকেটি গ্রণ কযা ষ্ট্রছ। প্রকেটি 

সুআষ্ট্রডন ও ক্ষডনভাকম যকাষ্ট্রযয অতথ মক াতা ৬৬ ক্ষকাটি োকা ব্যষ্ট্র অআএরও -এয কাতযগযী াতা এতপ্রর ২০১৬ 

ক্ষথষ্ট্রক ভাচ ম ২০২১ ম মি ফাস্তফান কযা ষ্ট্রে। 

 (১৬)  শ্রভ বফন তনভ মাণ প্রকে: এ ভন্ত্রনারষ্ট্রয অওতাধীন শ্রভ তযদপ্তয তধদপ্তষ্ট্রয ঈন্নীত ওা এয জনফর কাঠাষ্ট্রভা এফং 

ক্ষফায তযয বৃতি ক্ষষ্ট্রষ্ট্রছ।  তনযাদ কভ ম তযষ্ট্রফ তনতিতকযন,  শ্রতভক-কভ মচাযী এফং তে প্রততষ্ঠান ভাতরকষ্ট্রদয কাম মকয ও 

দ্রুত ক্ষফা প্রদান কযায রষ্ট্রেয আততভষ্ট্রধ্য ঢাকায তফজ নগয এরাকা ২০ তাং জতভয ঈয একটি ২৫ তরা “শ্রভ বফন” 

তনভ মাণ কাম মেভ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। প্রকেটিয প্রাক্কতরত ব্য প্রা ৬৩ ক্ষকাটি োকা। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য বফনটিয ১০ তরা তনভ মাণ কাজ 

ভাপ্ত ষ্ট্রষ্ট্রছ। প্রকেটি ২০১৪ -২০১৮ ক্ষভাষ্ট্রদ ফাস্তফাতত ষ্ট্রে। এছাড়াও শ্রভ তধদপ্তষ্ট্রযয অওতাধীন  ০৬  টি তপ বফন 

পুনঃতনভ মাণ ও অদৄতনকাষ্ট্রনয জন্য এতপ্রর ২০১৭ ষ্ট্রত ভাচ ম ২০১৯ ম মি ৫৮ ক্ষকাটি ৩৯ রে োকা ব্যষ্ট্র প্রকেটি ফাস্তফান কযা 

ষ্ট্রে।  

 (১৭) করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তয অদৄতনকান ও তক্তারীকযণ এফং ০৯টি ক্ষজরা কাম মার স্থান প্রকে: 

এআ প্রকষ্ট্রেয ভাধ্যষ্ট্রভ ঈন্নীতকৃত করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তষ্ট্রযয ০৯টি ক্ষজরা কাম মার স্থাষ্ট্রনয কাম মেভ গ্রণ 

কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। আষ্ট্রতাভষ্ট্রধ্য গাজীপুয ক্ষজরা কাম মার বফন তনভ মাণ ম্পন্ন ষ্ট্রষ্ট্রছ। নাযানগঞ্জ, কুতভো, পতযদপুয, কুতিা, ফতযার, 

ক্ষভৌরবীফাজায, ভভনতং ও যংপুয ক্ষজরা কাম মার বফন তনভ মাণ কাজ চরভান যষ্ট্রষ্ট্রছ। প্রকেটিয ব্য প্রা ৭২ ক্ষকাটি ৫০ রে 

োকা এফং ফাস্তফানকার ০১/০৭/২০১৩ ষ্ট্রত ৩১/১২/২০১৭ ম মি।  

(১৮)ক্ষদষ্ট্রয াফ মতয ঞ্চষ্ট্রর শ্রতভকষ্ট্রদয শ্রভ তধকায ম্পষ্ট্রকম শ্রভ তধকায সৃতি, শ্রভ কল্যাণ তনতিতকযণ এফং তাষ্ট্রদয দেতা 

ঈন্নন কাম মেভ ম্প্রাযণ  এফং ক্ষজাযদায কযষ্ট্রনয ঘাগড়া  একটি ফহুভৄখী সুফতধা শ্রভ কল্যাণ কভপ্লষ্ট্রে তনভ মাণ”প্রকে: 

যাোভাটি ক্ষজরায ঘাগযা ৬৫.৯৩ ক্ষকাটি োকা ব্য  জুরাআ, ২০১৭ ষ্ট্রত জুন , ২০২০ ার মি ক্ষভাষ্ট্রদ  প্রকেটি ফাস্তফাতত 

ষ্ট্রে । 

প্রকেটিয ঈষ্ট্রেশ্য ভ তনন্রূ: 

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

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

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

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

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

প্রতেষ্ট্রণয ব্যফস্া; 

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

রুািষ্ট্রযয কাম মেভ গ্রণ; 

 ংখ্যারঘু নৃ-তাতিক জনষ্ট্রগাতষ্ঠয ঈন্নষ্ট্রন তযকেনা কতভষ্ট্রনয একষ্ট্রনক কতভটি কতৃমক প্রদত্ত তনষ্ট্রদ মনায ফাস্তফান। 



(১৯) “Gender Equality and Women’s Empowerment at Work Place”-ীল মক প্রকে: 

কভ মষ্ট্রেষ্ট্রে ক্ষজোয ভতা ও নাযীয েভতাষ্ট্রনয ঈন্নন এফং ক্ষজোয তবতত্তক তংতা ও ক্ষমৌন তনীড়ন ন্যান্য যাতন 

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

প্রকেটিয ভাধ্যষ্ট্রভ - 

 ক্ষজোয তবতত্তক তংতা প্রততষ্ট্রযাষ্ট্রধ নীতত ও অআনগত কাঠাষ্ট্রভা ঈন্নতয ষ্ট্রফ; 

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

ম্পষ্ট্রকম যাভ ম প্রদাষ্ট্রন ভষ্ট্রনাতনষ্ট্রফ কযায েভতা বৃতি াষ্ট্রফ; 

 শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারষ্ট্রয ধীন প্রতেণ প্রততষ্ঠান (অআঅযঅআ, শ্রভকল্যাণ ক্ষকন্দ্র) কতৃমক তযচাতরত আন-াতব ম 

ও তপ্র-াতব ম  প্রতেষ্ট্রণ ক্ষজোয তবতত্তক তংতা এফং েততকয অচযণ তফলটি িভু মক্ত ষ্ট্রফ; 

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

Organization) এফং ক্ষফ-যকাতয খাষ্ট্রতয ংীদাযীত্ব তক্তারী ষ্ট্রফ; 

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

ক্ষফায প্রাপ্যতা বৃতি াষ্ট্রফ ৷ 

 

(২০) নাযাণগঞ্জ ফন্দষ্ট্রয এফং চট্টগ্রাভ কালুযঘাষ্ট্রে শ্রভজীফী ক্ষাষ্ট্রস্টর এফং ৫০ য্যায াাতার সুতফধা শ্রভ কল্যাণ ক্ষকন্দ্র 

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

কযা, সুষ্ঠু ও াভাতজক ভানম্মত অফাতক তযষ্ট্রফ সুতনতিত কযা এফং াভাতজক েভতাষ্ট্রনয ভাধ্যষ্ট্রভ ফফাযত ভতরা 

শ্রতভকষ্ট্রদয ঈৎাদনীরতা বৃতিষ্ট্রত াতা কযায জন্য গাষ্ট্রভ মন্ট ক্ষক্টষ্ট্রয কভ মযত নাযী শ্রতভকষ্ট্রদয অফান ভস্যা তনযষ্ট্রনয 

জন্য শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার কতৃমক চট্টগ্রাষ্ট্রভয  কালুযঘাষ্ট্রে ৯৬০ ষ্যা ও নাযাণগষ্ট্রঞ্জ ফন্দষ্ট্রয ৭০০ ষ্যা ফ মষ্ট্রভাে ১৬৬০ 

ষ্যা তফতি ২টি ডযতভেতয তনভ মাষ্ট্রণয জন্য জানুাতয  ২০১৭ ষ্ট্রত জুন ২০২০ ম মি ক্ষভাষ্ট্রদ একটি প্রকে নুষ্ট্রভাদষ্ট্রনয কাম মেভ 

প্রতোধীন যষ্ট্রষ্ট্রছ। 

(২১)  ‘‘Employment Injury Protection Scheme for the workers in the 

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

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

Injury Protection and Rehabilitation Project”-ীল মক প্রকেটি ীঘ্রআ ফাস্তফাতত ষ্ট্রফ।  

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

ভন্ত্রণারষ্ট্রয অওতাধীন National Skill Development Council তচফার কতৃমক “Setting 

Standards for Life Skills Training”-ীল মক প্রকেটি ক্ষভাে ৯৫ .৬৫ রে োকা প্রাক্কতরত ব্যষ্ট্র ষ্ট্রক্টাফয , 

২০১৭ ক্ষথষ্ট্রক জুন, ২০১৯ ক্ষভাষ্ট্রদ ফাস্তফাতত ষ্ট্রে । 

 

 

করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তয 

শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার এয অওতাধীন করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তয (DIFE) ‘ফাংরাষ্ট্রদ শ্রভ 

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

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

ক্ষাগত স্বাস্থয ও তনযাত্তা তনতিত কযা এফং তষ্ট্রে াতি, তস্থততীরতা ও ঈৎাদন বৃতিয ভাধ্যষ্ট্রভ জাতী থ মননততক ঈন্নন 

ও গ্রগতত ত্বযাতিত কযায জন্য করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তয কাম মকয ভূতভকা ারন কযষ্ট্রছ। শ্রতভক, ভাতরক, 

ক্ষেতা ও ক্ষবাক্তায ভষ্ট্রধ্য াযস্পতযক অস্থা, ম্মান ও ম্প্রীততয ম্পকম ঈন্নষ্ট্রন এ তধদপ্তয ব্যাক ফদান ক্ষযষ্ট্রখ চষ্ট্ররষ্ট্রছ মা 



াভতগ্রকবাষ্ট্রফ ক্ষদষ্ট্রয অথ ম-াভাতজক ঈন্নততয ক্ষেষ্ট্রে তযীভ ফদান যাখষ্ট্রছ।  শ্রতভক, ভাতরক, যকায এফং অিজমাততক 

ংস্থা কর ষ্ট্রেয ভষ্ট্রধ্য ভি াধন কষ্ট্রয ক্ষাবন কভ মতযষ্ট্রফ তনতিষ্ট্রতয ভাধ্যষ্ট্রভ ক্ষদষ্ট্রয অথ ম-াভাতজক ভতি জমষ্ট্রন 

এআ তধদপ্তয প্রততজ্ঞাফি। তধদপ্তষ্ট্রয রূািতযত ওায য এয ২৩ টি ঈভাতযদ মষ্ট্রকয কাম মার স্থান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ, মায 

পষ্ট্রর এ তধদপ্তষ্ট্রযয জনফর বৃতি ফকাঠাষ্ট্রভায ঈন্নতত এফং ক্ষফায ভান বৃতি ক্ষষ্ট্রষ্ট্রছ।  

করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তষ্ট্রযয কাম মাফতর:  

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

 কাযখানা ও প্রততষ্ঠাষ্ট্রনয চাকতয তফতধ নুষ্ট্রভাদন; 

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

ব্যাতত প্রদান; 

 শ্রতভক কতৃমক দাতখরকৃত তবষ্ট্রমাগভ তনষ্পতত্তয ব্যফস্থা গ্রণ; 

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

 শ্রতভক তধকায এফং কভ মতযষ্ট্রফ ংোি তবষ্ট্রমাষ্ট্রগয সুষ্ঠ ুতদি কযা; 

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

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

 করকাযখানায তনফন্ধীকযণ এফং রাআষ্ট্রন্প নফান; 

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

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

অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ; এফং 

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

তনষ্ট্রদ মনা প্রদান। 

 

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

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

নফদুযততক তনযাত্তা তনতিতকযষ্ট্রণয রষ্ট্রেয যকায, ভাতরক, শ্রতভকে অিজমাততক ও ক্ষদী তফতবন্ন ংগঠন কাজ শুরু 

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

াাাত আঈষ্ট্রযাী ক্ষেতা ক্ষজাে ংস্থা (Accord on Fire and Building Safety) এফং ঈত্তয অষ্ট্রভতযকান 

ক্ষেতা ক্ষজাে ংস্থা (Alliance for Bangladesh Safety) ক্ষাাক তে কাযখানা বফষ্ট্রনয কাঠাষ্ট্রভাগত, তি ও 

নফদুযততক তনযাত্তা ভল্যাষ্ট্রনয কাজ কযষ্ট্রছ।  
 

ংস্কায ভি ক্ষর  Remediation Coordination Cell (RCC):  
 

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

Union-এয িভু মক্ত ফাাযষ্ট্রদয ংগঠন Accord এফং ঈত্তয অষ্ট্রভতযকায ফাাযষ্ট্রদয ংগঠন Alliance 

ফাংরাষ্ট্রদষ্ট্রয তেকাযখানায (RMG) তনযাদ ও সুস্থ কভ মতযষ্ট্রফ তনতিত কযায রষ্ট্রেয কাজ কষ্ট্রয মাষ্ট্রে। এ ম মি 

Accordকতৃমক ১৫০৫টি ও Alliance কতৃমক ৮৯০টি কাযখানা Compliance তনতিত কযায কাজ ক্ষল ম মাষ্ট্র 

যষ্ট্রষ্ট্রছ।  ফাংরাষ্ট্রদ যকাষ্ট্রযয থ মাৎ শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারষ্ট্রয National Initiative তষ্ট্রষ্ট্রফ ১৫৪৯টি 

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

ম্পন্ন কযায জন্য করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তয কতৃমক  Remediation Coordination Cell 

(RCC) গঠন কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। ঈক্ত RCC ক্ষত ১টি Core Body  ও ৩টি Task Force  যষ্ট্রষ্ট্রছ। Task Force  

-এয প্রধান কাজ ষ্ট্ররা তে কাযখানায Details Engineering Assessment ও Corrective 

Action Plan তফষ্ট্রিলণ কষ্ট্রয কাযখানাগুষ্ট্ররায ংস্কায কাম মেভ ম্পন্ন কযা। ঈষ্ট্রযাক্ত কাজটি Technical তফধা 

পাায াতব ম ও ততবর তডষ্ট্রপন্প, বুষ্ট্রে, যাজঈক, চট্টগ্রাভ ঈন্নন কতৃমে (চঈক) এফং ILO  এষ্ট্রত কাতযগতয ষ্ট্রমাতগতা 



প্রদান কযষ্ট্রছ। জুন ২০১৭ ম মি াতটি ঈদ্বুিকযণ বায ভাধ্যষ্ট্রভ ঢাকা, গাজীপুয, নাযাণগঞ্জ এফং চট্টগ্রাভ ক্ষজরায ক্ষভাে ৪১৮ টি 

কাযখানা ভাতরকগক্ষণয  ষ্ট্রে  প্রষ্ট্রাজনী ংস্কায ও কভপ্লাষ্ট্রন্প তনতিতকযায  তিাি গ্রণ কযা ষ্ট্রছ। অয ত ত এয 

কাম মেভষ্ট্রক অযও গততীর কযায জন্য ক্ষভাে ৬০ জন প্রষ্ট্রকৌরী তনক্ষাষ্ট্রগয কাম মেভ চরভান।   

 

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

তফল তফষ্ট্রফচনা ক্ষযষ্ট্রখ করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তয তফষ্ট্রল ভূতভকা ারন কষ্ট্রয থাষ্ট্রক। নাযীফান্ধফ এফং 

স্বাস্থযম্মত কভ মষ্ট্রেে তনতিতকযষ্ট্রণয রষ্ট্রেয গ্রনী ভূতভকা ারন কযষ্ট্রছ এআ তধদপ্তয। ভাতৃত্বকল্যাণ সুতফধা তনতিতকযণ এফং 

ভাতৃত্ব সুযোয জন্য শ্রভ অআষ্ট্রনয ংতিি ধাযাভ ফাস্তফান নানা কাম মেভ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। তশুষ্ট্রদয জন্য কাযখানা ও 

প্রততষ্ঠাষ্ট্রন ক্ষড-ক্ষকায স্থান কযা ষ্ট্রে। এআ তধদপ্তষ্ট্রযয তিাফধাষ্ট্রন ২০১৬-২০১৭ থ মফছষ্ট্রয কাযখানা ও প্রততষ্ঠাষ্ট্রন ২১০ টি ক্ষড-

ক্ষকায ক্ষন্টায স্থান কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। েভািষ্ট্র অযও ক্ষড-ক্ষকায স্থাষ্ট্রনয কাম মেভ ব্যাত যষ্ট্রষ্ট্রছ। 
 

 

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

করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তষ্ট্রযয ন্যতভ রেয। ২০১৬-২০১৭ থ মফছষ্ট্রয কভপ্লাষ্ট্রন্প ষ্ট্রষ্ট্রছ ক্ষভাে ২০০০ টি 

কাযখানা। 

 

 

ক্ষরফায আন্পষ্ট্রকন ম্যাষ্ট্রনজষ্ট্রভন্ট যাতপ্লষ্ট্রকন (LIMA) 

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

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

ম্যাষ্ট্রনজষ্ট্রভন্ট যাতপ্লষ্ট্রকন (তরভা) নাষ্ট্রভ একটি ক্ষভাফাআর যা নততয কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। তধদপ্তষ্ট্রযয কাজভষ্ট্রক জীকযণ এফং 

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

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

নডনজটার নযদ ধন প্রফতধকনয উকেকে ২০১৮-এয ভাচ ধ-এ করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তষ্ট্রযয নযদ ধকগণকক 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ থ বছর 

ডে-ডেয়ার 

স্থাপন ২১৭ 

ডে-ডেয়ার 

স্থাপনন 

উদ্বুদ্ধেরণ 

সভা ৩৯৬ 

 

 



৩২৫টি ট্যাফকরট কনিউটায নফতযণ কযা কয়কে। এফ ট্যাকফ ক্ষরফায আন্পষ্ট্রকন ম্যাষ্ট্রনজষ্ট্রভন্ট যাতপ্লষ্ট্রকন (LIMA) চালু কযা 

কয়কে । 

 

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

 

 

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

ফাষ্ট্রজষ্ট্রেয তযংখ্যান তচে 

 

 

 

ক্ষেরাআন:  



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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

শ্রভ তধদপ্তয 

শ্রভ নধদপ্তয, শ্রভ ও কভ ধংস্থান ভন্ত্রণারক্ষ্য়য অওতাধীন একটি প্রনতষ্ঠান। ফাংরাক্ষ্দ শ্রভ অআন-২০০৬, ফাংরাকদ শ্রভ 

নফনধভারা, ২০১৫ এফং শ্রভ ংোি কর অআন ও নফনধ নুযণপূফ ধক ক্ষ্দকয শ্রভ ক্ষ্ক্টকয সুষ্ঠ ুশ্রভ ক্ষ্ফা প্রদান এ প্রনতষ্ঠানটিয 

প্রধান কাজ। ানন্তপূণ ধবাষ্ট্রফ নে নফকযাধ ননষ্পনত্তকযণ, ক্ষ্েড আঈতনয়ন কাম ধক্রভ তিাফধান ও ননয়ন্ত্রণ, যকাকযয গৃীত নফনবন্ন 

শ্রভ কল্যাণভরক কভ ধসূতচ নযচারনা  এফং ফাস্তফান, শ্রভ আইন ও অনধকায  ংোি প্রনযণ নযচারনা এফং শ্রভ ংনিষ্ট 

তথ্য ঈাত্ত ংগ্র, ংযেণ ও চানদা নুমাী যফযা কযা এ তধদপ্তষ্ট্রযয ন্যতভ প্রধান কাজ। এ তধদপ্তষ্ট্রযয প্রধান 

ননফ ধাী কভ ধকতধা নককফ একজন একজন ততযক্ত নচফ দানয়ত্ব ারন কষ্ট্রয থাকষ্ট্রন। শ্রভ নধদপ্তক্ষ্যয প্রধান কাম ধার, ৪ টি 

নফবাগী শ্রভ দপ্তয, ১১টি অঞ্চনরক শ্রভ দপ্তয, ৪ টি নে িকধ নযাতন ও ২৯টি শ্রভ কল্যাণ ক্ষ্ককেয ভাধ্যষ্ট্রভ শ্রভ িনকধত 

মাফতী কমভকাে যতচারনা কষ্ট্রয থাকক।  

শ্রভ তধদপ্তয ক্ষথষ্ট্রক প্রষ্ট্রদ ক্ষফাভ: 

 ক্ষেড আঈতনন, ক্ষেড আঈতনন ক্ষপডাষ্ট্রযন এফং কনষ্ট্রপডাষ্ট্রযষ্ট্রনয ক্ষযতজষ্ট্রেন প্রদান; 

 ংগ্রণ কতভটিয তিাফধান কযা; 

 ক্ষমৌথ দযকলাকতল প্রতততনতধ তনধ মাযণ; 

 ক্ষেড আঈতনষ্ট্রনয কাম মকতয কতভটিয তনফ মাচন তিাফধান কযা; 

 তে তফষ্ট্রযাধ তনষ্পতত্তকযণ; 

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

তফষ্ট্রনাদনভরক) ও ক্ষফা প্রদান কযা; 

২০১৭-২০১৮  : অভভন াগ গ্রহণ- ৬২১ 

   : অভভন াগ ভনষ্পভি- ৬০৫ 



 শ্রভ ংতি তথ্য ঈাত্ত ংগ্র, ংযেণ ও যফযা কযা; 

 শ্রভ অআন ও শ্রভ প্রান ংোি প্রতেণ তযচারনা কযা; 

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

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

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

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

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

ষ্ট্রমাতগতা কযা। 

শ্রভ তধদপ্তয-এয জানুাতয ২০০৯ ক্ষথষ্ট্রক জুন ২০১৮ ম মি শ্রভ ও শ্রতভষ্ট্রকয কল্যাষ্ট্রণয াপল্য তচে ঈস্থান কযা র: 

ক্ষেড আঈতনন কাম মেভ: 

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

কভ মকাে তযচারনা ও তনন্ত্রষ্ট্রণয ভাধ্যষ্ট্রভ শ্রতভক ভাতরক ঈবষ্ট্রয স্বাথ ম ভৄন্নত ক্ষযষ্ট্রখ সুস্থ ক্ষেড আঈতনন কভ মকাে তযচারনায 

জন্য শ্রভ তধদপ্তয  তনযর প্রষ্ট্রচিা চাতরষ্ট্র মাষ্ট্রে। ২০০৯ ার ষ্ট্রত ২০১৮ জুন ম মি ফ মষ্ট্রভাে ২ ,০২৭ টি ক্ষেড আঈতনন 

ক্ষযতজষ্ট্রেন কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ এফং এ ংখ্যা েভািষ্ট্র বৃতি াষ্ট্রে। 

 

 

 

 

াতরী  কাম মেভ: 

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

াতর তাষ্ট্রফ তে তফষ্ট্রযাধ তনস্পতত্ত কযা এ দপ্তষ্ট্রযয একটি  ঈষ্ট্রেখষ্ট্রমাগ্য কাজ। জানুাতয ২০০৯  ার ষ্ট্রত ২০১৮ জুন ম মি 

ফ মষ্ট্রভাে তে তফষ্ট্রযাধ াওা মা ১২৩২ টি ।  তন্ষ্ট্রধ্য তনস্পতত্তকৃত তফষ্ট্রযাষ্ট্রধয ংখ্যা ৭১৪টি এফং তনস্পন্ন তফষ্ট্রযাষ্ট্রধয ংখ্যা 

৫১৮টি । তে তফষ্ট্রযাধ তনষ্পতত্তয গ্রগতত ম মাষ্ট্ররাচনা ক্ষদখা মা  ক্ষ্ম, ২০০৯ ক্ষ্থকক ২০১৮ াকরয ভকে নে নফকযাধ প্রাতপ্তয 

ংখ্যা ক্ষমভন ককভকে ক্ষ্তভনন নে নফকযাধ ননষ্পনত্তয ংখ্যাও ককভকে। তকফ ২০১৬, ২০১৭ াকর নে নফকযাধ প্রানি ও ননষ্পনত্ত 

ংখ্যায াথ ধকে ২০০৯,২০১০ াকরয তুরনায় ককভকে অথ ধাৎ নে নফকযাধ ননষ্পনত্তকত শ্রভ অনধদিকযয যভতা বৃনি ক্ষ্কয়কে। 



 

 

 

 



 

শ্রভ কল্যাণ ংোি কাম মেভ: 

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

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

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

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

কযা ষ্ট্র থাষ্ট্রক। ক্ষদষ্ট্রয তফতবন্ন তোঞ্চষ্ট্রর ক্ষভাে ৩২ টি শ্রভ কল্যাণ  ক্ষকষ্ট্রন্দ্রয ভাধ্যষ্ট্রভ শ্রতভকষ্ট্রদয তধকায কভ মস্থষ্ট্রর ষ্ট্রমাতগতা 

ও কতমব্য ম্পমষ্ট্রক ষ্ট্রচতনাতাভরক শ্রতভক তো, প্রতেণ, তফনাভষ্ট্রল্য প্রাথতভক তচতকৎাষ্ট্রফা ও ঔলধ যফযা, প্রজনন স্বাস্থয, 

তো ক্ষফা, তযফায তযকেনা তফলষ্ট্র যাভ ম প্রদান ও তফষ্ট্রনাদনভরক কাম মেভ গ্রণ কযা । এ ম মি ক্ষভাে ৮১টি তে  

ম্পকম ক্ষকা ম-এয ভাধ্যষ্ট্রভ ৩  ,জন প্রতেণাথী ২৭৪, ৭৫৯টি শ্রতভক  তো ক্ষকা ম-এয ভাধ্যষ্ট্রভ ২৫,১৩২ জন প্রনযণাথী এফং 

২২৫টি আউট ক্ষ্ান ধং-এয ভােকভ ৬৮৬৩ জন প্রনযণাথীকক প্রনযণ প্রদান কযা কয়কে। এ ম ধন্ত ফ ধকভাট ১০৬৫ টি ক্ষ্কা ধ এ 

৩৫,২৬৯ জনকক প্রনযণ প্রদান কযা কয়কে । 

  

 



 

 

শ্রভ অীর োআবুযনার ও শ্রভ অদারত 

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

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

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

োআবুযনাষ্ট্রর অীর দাষ্ট্রয কযষ্ট্রত াষ্ট্রয। ংক্ষুি ে শ্রভ অীর োআবুযনাষ্ট্রর অীর দাষ্ট্রয কযষ্ট্রর ঈক্ত োআবুযনার এয  

ভাননী ক্ষচাযম্যান (তফচাযতত )ও দস্য গণ এ তফলষ্ট্র যা প্রদান কষ্ট্রযন। 

শ্রভ অীর োআবুযনার ও ৭টি  শ্রভ অদারষ্ট্রতয ফস্থানঃ 

ে /নং  অদারষ্ট্রতয নাভ ফস্থান 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

এছাড়াও শ্রতভক ও ভাতরক ষ্ট্রেয তে তফষ্ট্রযাধ ম্পতকমত  ভীভাংতত তফলষ্ট্র চরভান ভাভরাগুষ্ট্ররা দ্রুত তনষ্পতত্তয জন্য যংপুয, 

ফনযার ও নকরকট অযও ততনটি অদারত স্থাষ্ট্রনয কাম মেভ চরভান। নীকচয ক্ষ্রেনচি ম ধাকরাচনায় ক্ষ্দো মায় ক্ষ্ম, ভাভরা 

ননষ্পনত্তয ায ক্রভান্বকয় বৃনি াকে। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



তনেতভ ভজুতয ক্ষফাড ম 

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

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

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

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

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

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

৮০ বাগআ নাযীশ্রতভক।  তাষ্ট্রদয জন্য মাতাাত, তচতকৎা, খায ও ক্ষড- ক্ষকায বাতায ব্যফস্থা কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। প্রথভফাষ্ট্রযয ভষ্ট্রতা 

গাষ্ট্রভ মন্ট শ্রতভকষ্ট্রদয জন্য ফাৎতযক ৫ বাগ ক্ষফতন বৃতিয ব্যফস্থা কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। শ্রতভকষ্ট্রদয ন্যায্য ভজু তয তনধ মাযণ ওা নাযী 

ঈন্নষ্ট্রন এটি প্রতযে ভূতভকা ারন কযষ্ট্রফ।  ২০০৯ ার ষ্ট্রত তনেতভ ভজুতয ক্ষফাড ম কতৃমক এ ম মি ক্ষভাে ৪৩টি ক্ষফযকাতয তে 

ক্ষক্টষ্ট্রযয ভষ্ট্রধ্য ৪০টি ক্ষক্টষ্ট্রয কভ মযত শ্রতভকষ্ট্রদয ভজুতয ননধ ধাযণ/পুননন ধধাযণ কযা কয়কে। পুননন ধধাতযত ৪০টি তে ক্ষক্টষ্ট্রযয ভষ্ট্রধ্য 

পুননন ধধাযষ্ট্রণয ভকার ততোি ষ্ট্রষ্ট্রছ এভন ২০টি তে ক্ষক্টষ্ট্রযয তনেতভ ভজুতয পুননন ধধাযষ্ট্রণয কাম মেভ গ্রণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। 

ঈক্ত ৩৮টি তে ক্ষক্টষ্ট্রযয ভষ্ট্রধ্য ২০১৬-১৭ অথ ধ-ফেকয ০৭টি নে ক্ষ্ক্টকযয ননম্নতভ ভজুতয পুননন ধধাযণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। ফতি 

তে ক্ষক্টষ্ট্রযয ভজুতয পুনতন মধাযষ্ট্রণয কাম মেভ চরভান যষ্ট্রষ্ট্রছ।  ২০০৯ ষ্ট্রন যকায েভতা এষ্ট্র ২০১০ ষ্ট্রন ক্ষদষ্ট্রয শ্রভঘন ও 

ফ মাতধক নফষ্ট্রদতক ভৄদ্রা জমনকাযী RMG ক্ষক্টষ্ট্রযয শ্রতভকষ্ট্রদয তনেতভ ভজুতয ১৬৬২ োকা ষ্ট্রত ৮২% বৃতি কষ্ট্রয ৩,০০০/- 

(ততন াজায) োকা পুননন ধধাযণ ও ফাস্তফান কষ্ট্রযষ্ট্রছ । যফতীষ্ট্রত পুনযা ২০১৩ ষ্ট্রন গাষ্ট্রভ মন্ট শ্রতভকষ্ট্রদয তনেতভ ভজুতয 

৩,০০০/- (ততন াজায) োকা ষ্ট্রত ৭৭% বৃতি কষ্ট্রয ৫,৩০০/- (াঁচ াজায) োকা পুনতন মধাযণ কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ । এছাড়া ফতমভাষ্ট্রন এ 

ক্ষক্টষ্ট্রয ভজুতয তৃতীফাষ্ট্রযয ভত পুনতন মধাযষ্ট্রণয জন্য ভজুতয ক্ষফাড ম গঠন কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ । এ রষ্ট্রেয গঠিত ভজুতয ক্ষফাড ম কাজ কযষ্ট্রছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জাতী দেতা ঈন্নন কাঈতন্পর তচফার 

ক্ষদষ্ট্র যকাতয ও ক্ষফযকাতয ম মাষ্ট্র দেতা ঈন্নষ্ট্রনয জন্য তো ও প্রতেণ ংোি কর কাম মেষ্ট্রভয ষ্ট্রফ মাচ্চ কতৃমে থ মাৎ 

এযাষ্ট্রে ফতড তষ্ট্রষ্ট্রফ জাতী দেতা ঈন্নন তযলদ ( National Skills Development Council) গঠিত 

। ভাননী প্রধানভন্ত্রী এ তযলষ্ট্রদয ক্ষচাযা মন এফং তচফ, শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণার দস্য-তচফ। 

‘জাতী দেতা ঈন্নন নীতত, ২০১১‘-এয ফাস্তফান , কভ মতযকেনা (Action Plan) প্রণন ও ফাস্তফান এফং এয াষ্ট্রথ 

ংতিি ংস্থাভষ্ট্রয ভষ্ট্রধ্য ক্ষমাগাষ্ট্রমাগ ও ভি াধষ্ট্রনয জন্য এনএতডত-তচফার প্রততষ্ঠা কযা ষ্ট্রষ্ট্রছ। ভানফ ম্পষ্ট্রদয 

দেতা ঈন্নষ্ট্রনয ীল ম যকাতয ংস্থা জাতী দেতা ঈন্নন তযলদ (এনএতডত) ও আতএনএতডতষ্ট্রক াতচতফক াতা 

প্রদাষ্ট্রনয াাাত দেতা ঈন্নন ংতিি তফতবন্ন যকাতয-ক্ষফযকাতয ও ঈন্নন ষ্ট্রমাতগষ্ট্রদয াষ্ট্রথ দেতা ঈন্নন তফলষ্ট্র 

এনএতডত-তচফার াতফ মক ভি াধন কষ্ট্রয থাষ্ট্রক। 

 

 জাতীয় দযতা উন্নয়ন কাউনিকরয ননকদ ধনায় ফাংরাকদ কানযগনয নযা ক্ষ্ফাকড ধয তত্ত্বাফধাকন এ মাফৎ ক্ষ্ভাট ২৬ টি 

যকানয-ক্ষ্ফযকানয প্রনযণ প্রনতষ্ঠাকন ন্যানার ক্ষ্টকননকোর এন্ড ক্ষ্বাককনার  ক্ষ্কায়ানরনপককন ক্ষ্েভওয়াকধ 

(এনটিনবনকউএপ)-এয আওতায় দযতানবনত্তক প্রনযণ কভ ধসূনচ চালু কযা কয়কে; 

 বৃনত্তমূরক ও কানযগনয নযা ও প্রনযণ (টিনবইটি) প্রনতষ্ঠাকন নাযী নযাথী ও প্রনযণাথীকদয অন্তর্ভ ধনক্ত বৃনিয রকযে 

National Strategy for Promotion of Gender Equality in Technical and 

Vocational Education and Training (TVET) 2012 প্রণয়ন কযা কয়কে এফং তা 

ফাস্তফায়কনয কাজ চরকে; 

 বৃনত্তমূরক ও কানযগনয নযা ব্যফস্থা ক্ষ্ঢকর াজাকনায রকযে প্রনতষ্ঠানমূকয নফদ্যভান অফস্থা অফগত ওয়ায জন্য 

২০১৩ াকর নকির ক্ষ্প্রাবাইডায াকব ধ এফং ২০১৫ াকর াযাকদক বৃনত্তমূরক ও কানযগনয নযা ও প্রনযণ 

প্রনতষ্ঠাকনয তথ্য-উাত্ত ংগ্রকয জন্য TVET Institution Census 2015 নযচারনা কযা কয়কে; 

 বৃনত্তমূরক ও কানযগনয নযা ও প্রনযণ প্রনতষ্ঠাকন প্রনতফন্ধী ব্যনক্তকদয অনধকতয অংগ্রকণয জন্য ‘দযতা উন্নয়কন 

প্রনতফন্ধী ব্যনক্তকদয অন্তর্ভ ধনক্তয জাতীয় ক্ষ্কৌরি, ২০১৩’ প্রণয়ন কযা কয়কে; 

 নে প্রনতষ্ঠাকনয চানদায নননযকে দয জননক্ত ততযীয রকযে নকেয চানদানবনত্তক কানযকুরাভ ততযী কযা কে। এই 

কাকজ ায়তায রকযে ১২টি নে দযতা নযলদ (আইএন) গঠন কযা কয়কে। ০৬ ক্ষ্রকবকর ন্যানার ক্ষ্টকননকোর 

এন্ড ক্ষ্বাককনার ক্ষ্কায়ানরনপককন ক্ষ্েভ ওয়াকধ (এনটিনবনকউএপ) ব্যফস্থা যকায অনুকভাদন ককযকে; 

 এনএনডন কভ ধনযকেনা (নিতীয় ch©vq ২০১৭ ক্ষ্থকক ২০২১ ) প্রণয়ন িন্ন কয়কে এফং ফাস্তফায়কনয কাজ চরকে। 


