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জনকল্যাণমূরক কাজজ 

জানুয়ারয ২০০৯ - জুন, ২০১৭ ম যন্ত যকাজযয উজেখজমাগ্য াপল্য 

প্রফাী কল্যাণ ও বফজদরক কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয় 

 

প্রফাী কল্যাণ ও বফজদরক কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয় রফজদস্থ 29টি শ্রভউআং বফং অওতাধীন দ্তরযসংস্থা রজজফ বফএভআটি, ওয়েজ 

অন না ন কল্যাণ রফাড ন, রফায়েয়র এফং প্রফাী কল্যাণ ব্াংয়কয ভাধ্যয়ভ নানাবফধ জনকল্যাণমূরক কাম নক্রমভ াপয়ল্যয ায়থ ্পন্ন 

কয়য অয়ে। বনয়ে জানুোবয, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৭ ম নন্ত যকায়যয উয়েখয়মাগ্য াপল্যমূ তুয়র ধযা র:  
 

বফজদরক কভ যংস্থান ও Remittance : 

 ফতযভান যকাজযয ঐকারন্তক ও পর শ্রভ কূটননরতক প্রজেষ্টায় রফগত াজে ৮ ফছজয ( জানুয়ারয ২০০৯ - জুন, ২০১৭) মভাট 47 রক্ষ 

১০ াজায ৮৭৯ জন কভী কভ যংস্থাজনয উজেজে রফজদ গভন কজযজছ। 

 ২০০৯ ায়র ৪,৭৫,২৭৮ জন কভী বফয়দয় বগয়েয়ে এফং তায়দয রপ্রবযত প্রফা অে এয বযভাণ বের ১০,৭১৭.৭৩ বভবরেন 

ভাবকনন ডরায। ২০১৬ ায়র এ ৭,৫৭,৭৩১ জন কভী বফয়দয় বগয়েয়ে এফং  ১৩,৬০৯.৭৭ বভবরেন ভাবকনন ডরায প্রফা অে 

বজনত য়েয়ে। ২০১৭ ায়রয জুন ম নন্ত ৫,২০,৪৯০ জন কভী বফয়দয় গভন কয়যয়ে এফং এ ভে বজনত প্রফা অে 

৭,৭১৩.৫১ আউএ ডরায। 

বফয়দয়  কভী গভন ও Remittance 

ার কভী ংখ্যা তকযা ায 

(বৃবি/হ্রা) 

Remittance তকযা ায 

(বৃবি/হ্রা) 

২০০৯ ৪৭৫,২৭৮  ১০,৭১৭.৭৩  

২০১০ ৩৯০,৭০২ -১৭.৮০% ১১,০০৪.৭৩ ২.৬৮% 

২০১১ ৫৬৮,০৬২ ৪৫.৪০% ১২,১৬৮.০৯ ১০.৫৭% 

২০১২ ৬০৭,৭৯৮ ৭% ১৪,১৬৩.৯৯ ১৬.৪০% 

২০১৩ ৪০৯,২৫৩ -৩.৩০% ১৩,৮৩২.১৩ ২.৩৪% 

২০১৪ ৪২৫,৬৮৪ ৪.০১% ১৪,৯৪২.৫৭ ৭.৮২% 

২০১৫ ৫৫৫,৮৮১ ৩০.৫৯% ১৫,২৭০.৯৯ ২.২০% 

২০১৬ ৭,৫৭,৭৩১  

(৫০% বয়য়ফ ৩,৭৮,৮৬৬জন ধয়য) 

৩৬.৩১% ১৩৬০৯.৭৭  

(৫০% বয়য়ফ ৬৮০৫.০০ ধয়য) 

-১০.৮৯% 

জানুোবয- জুন ২০১৭ ৫২০,৪৯০ ৩৭.৩৮% ৭,৭১৩.৫১ ১৩.৩৫% 

 

 উজেখ্য, Remittance প্রফা কজভ মাওয়ায মনজে মমকর কাযণ জরেত তন্জে রফজদজ রফকা বজজজেয কাম যক্রভ, হুরি 

ব্যফায প্রায, প্রফাী কভীজদয নীা আতযারদ ন্যতভ। যকায ব কর রেরিত প্ররতকূরতা কাটিজয় উঠায রজক্ষয ফহুরফধ 

কাম যক্রভ গ্রণ কজযজছ। ব ভন্ত্রণারয় বফধ জথ তথা ব্যাংরকং েযাজনজর  Remittance মপ্রযজণ প্রফাী কভীজদয উদ্বুদ্ধ কযায 

রজক্ষয রফজদস্থ শ্রভউআংমূজয ভােজভ ব্যাক প্রোযণামূরক কাম যক্রভ রযোরনা কজযজছ। বছাো রফজদগাভী কভীজদয রফজদ 

গভজনয পূজফ যআ মদজ ব্যাংজক বকাউে মখারা ফােতামূরক কযাপূফ যক তাজদয রপ্র রডাে যায মেরনং (PDT) ব রফলয়টি রিরপং মদয়া 

জে। 

       , SDG বয ১০.৭.২ বয অজরাজক ফাংরাজদজয রবফাজন ররছজয় থাকা ২৪ টি মজরা রেরিতকযণপূফ যক বকর 

মজরাজক গ্রারধকায রদজয় বফজদরক কভ যংস্থান বৃরদ্ধয উজযাগ গ্রণ কযা জয়জছ। 

 

বফজদরক কভ যংস্থাজনয রজক্ষয কভীজদয দক্ষতা উন্নয়ন: 
 

ফকাঠায়ভাগত উ্নেন: 

 ২০১৪ ার ম নন্ত ৩৭টি কাবযগবয প্রবক্ষণ রকন্দ্র (TTC) এফং ০১টি  আনবিটিউট ফ রভবযন রটকয়নায়রাবজ (IMT)  রভাট 

৩৮টি প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ দক্ষতা উ্নেন প্রবক্ষণ কাম নক্রমভ বযচারনা কযা বির। ফতযভান যকায রফগত 3 ফছজয 

নতুন 5টি মভরযন মটকজনাররজ বফং 27টি কারযগরয প্ররক্ষণ মকন্দ্র রনভ যাণ কজযজছ। ফতনভায়ন ৭০টি (৬৪টি টিটিব + ০৬টি 

অআএভটি)  প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠায়নয ভাধ্যয়ভ কভ নংস্থান উয়মাগী ৪৮টি রেয়ড প্রবক্ষণ প্রদানপূফ নক দক্ষ জনবি ততযী কযা য়ি। 

 ফতযভাজন মজরা ম যাজয় দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ ব্যফস্থায াাার তৃণমূর ম যাজয় প্ররক্ষণ সুরফধা ম্প্রাযণ কজে 

উজজরা ম যাজয় প্রকজেয অওতায় ১ভ ম যাজয়  ‘৪০টি উজজরায় ৪০টি কারযগরয প্ররক্ষণ মকন্দ্র বফং েট্টগ্রাভ মজরায় 

০১টি আন্পরিটিউট ফ মভরযন মটকজনাররজ স্থাজনয’  কাজ শুরু জয়জছ। ২য় ম যাজয় “৫০টি উজজরায় ৫০টি কারযগরয 

প্ররক্ষণ মকন্দ্র স্থান” ীলক প্রকজেয প্রকে প্রস্তাফ নুজভাদন ম যাজয় যজয়জছ। 



 KOICA এয থ নােয়ন ঢাকা এফং চেগ্রায়ভ ২টি টিটিব  তযাধুবনক যঞ্জাভাবদ উ্নেন কযা য়েয়ে । এবডবফয থ নােয়ন 

KOICA এয কাবযগবয ােতাে খুরনা, বয়রট এফং ঢাকাস্থ ফাংরায়দ জাভ নান কাবযগবয প্রবক্ষণ রকয়ন্দ্র তযাধুবনক 

যঞ্জাভ উ্নেন কাম নক্রমভ প্রবক্রমোধীন অয়ে। 

 তাোড়া ৫টি আন্সটিটিউট ফ রভবযন রটকয়নারবজ স্থান (৩ে ংয়াবধত)” ীল নক প্রকয়েয অওতাে রভাট ২৪৪১৮.৩৩ 

রক্ষ টাকা ব্য়ে  মুন্সীগঞ্জ, পবযদপুয, চাঁদপুয, বযাজগঞ্জ ও ফায়গযাট রজরাে ৫টি আন্সটিটিউট ফ রভবযন রটকয়নারবজ 

স্থান কযা য়েয়ে। “বফবব্ন রজরাে ৩০টি কাবযগবয প্রবক্ষণ রকন্দ্র স্থান (২ে ংয়াবধত)” ীল নক প্রকয়েয অওতাে 

রভাট ৮২৫৭১.৭৩ রক্ষ টাকা ব্য়ে বফবব্ন রজরাে ৩০টি কাবযগবয প্রবক্ষণ রকন্দ্র স্থান কযা য়েয়ে। প্রবক্ষকয়দয 

ক্ষভতা, গুণগতভান, উৎকল নাধন ও মৄয়গায়মাগী বক্ষায ায়থ বযবচত যাখায রয়ক্ষয কাবযগযী প্রবক্ষক প্রবক্ষণ 

আনবিটিউট ীল নক  Establishment of Dhaka Technical Teachers Training Institute 

(DTTTI) প্রকয়েয অওতাে রভাট ৮৬০০.০০ রক্ষ টাকা ব্য়ে ঢাকায বভযপুয়য একটি DTTTI  স্থান কযা য়ি। 

প্রবক্ষণ এয গুণগত ভান এফং ংখ্যাগত বৃবি: 

রফবভআটিয ধীজন গত ২০০৯ াজর ১টি আনরিটিউট ফ মভরযন মটকজনাররজ বফং ৩৭টি কারযগরয প্ররক্ষণ মকন্দ্র মভাট ৩৮টি 

প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাজনয ভােজভ ভাত্র ৪৭,১৪০ জনজক প্ররক্ষণ প্রদান কযা জয়জছ। ন্যরদজক ২০১৬ াজর মভাট ৫,৬৭,২২৯ জনজক বফং  

২০১৭ াজরয জানুয়ারয-জুন ম যন্ত ৭০টি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাজনয ভােজভ মভাট ৪,৭৮,৩৮০ জনজক প্ররক্ষণ প্রদান কযা জয়জছ। ২০০৯ বয 

তুরনায় প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠাজনয ংখ্যা বৃরদ্ধ মজয়জছ ৩২টি বফং প্ররক্ষণ ক্ষভতা বৃরদ্ধ মজয়জছ প্রায় ২০ গুণ।  
 

জানুয়ারযস2009সজুনস2017 মভয়াজদ প্ররক্ষণ রযংখ্যান: 

 ২০১৩ ায়র ০৩টি, ২০১৪ ায়র ০২টি, ২০১৫ ায়র ০২টি, ২০১৬ ায়র ০৫টি এফং ২০১৭ ায়র ০৩টি ফ নয়ভাট ১৬টি রেয়ড 

ফতনভায়ন বফয়কটিটিব, চট্টগ্রায়ভ NTVQF কাবযকুরায়ভ Level-1, 2 ও ৩ এ ফ নয়ভাট ৫৬৩৯ জন প্রবক্ষণাথীয়ক প্রবক্ষণ 

প্রদান কযা য়েয়ে।   

 NSDC (National Skill Development Council) নীবতভারায ায়থ াভঞ্জস্য রযয়খ ফাংরায়দ কাবযগবয 

বক্ষা রফাড ন এ ম নন্ত প্রাে ৩০০টি ভবডউর মৄয়গায়মাগী কয়যয়ে। 

 জেররয়ায শ্রভফাজাজয দক্ষ ও প্রররক্ষত জনরি মপ্রযজণয রজক্ষ রফবভআটি ও জেররয়ারবরিক প্ররতষ্ঠান Career 
Australia য াজথ চুরি স্বাক্ষরযত জয়জছ। 
 

নাযী কভীয ক্ষভতা বৃবি: 
 গৃকভ য মায় মৌরদ অযফ ভে প্রাজেযয ন্যান্য মদজ  গভজনচ্ছু নাযীজদয জন্য াউজরকরং মকাজ য ২১ রদজনয রযফজতয 

৩০ রদজনয অফারক প্ররক্ষণ ফােতামূরক কযা জয়জছ। াউজ রকরং মকাজ য ২০০৯ াজর মমখাজন ভাত্র ০২টি টিটিরয 

ভােজভ প্ররক্ষণ প্রদান কযা জতা মখাজন ২০১৬ াজর ৩২টি টিটিরজত ব কাম যক্রভ ম্প্রাযণ কযা জয়জছ বফং ৭৩,৬২৩ 

জনজক প্ররক্ষণ প্রদান কযা জয়জছ। ২০১৭ াজর ৩৬টি টিটিরজত াউজ রকরং মকা য রযোরনায কাম যক্রভ েরভান অজছ 

বফং জুনস২০১৭ ম যন্ত ৩৫,২১৭ জনজক প্ররক্ষণ প্রদান কযা জয়জছ।  

 মৌরদ অযজফয গৃরযজফ ও গৃস্থারর কাজজয াজথ াভঞ্জস্যপূণ য অধুরনক ব্যফস্থায অফারক প্ররক্ষণ রযোরনায রজক্ষয 

মৌরদ অযফস্থ ০৬টি মকাম্পানীয াজথ চুরি স্বাক্ষযপূফ যক রফজলারয়ত প্ররক্ষণ কাম যক্রভ রযোরনা কযা জে। 

 বছাো গৃকভ য মায় ংকংগাভী নাযীজদয জন্য ÒFacilitating Training and Dispatch of Female 

Domestic Workers to Hong KongÓ ীল যক মেরনং স্কীজভয অওতায় House keeping & Cantonese 

Language মকাজ য In House Training প্রদাজনয রনরভি ংকংস্থ বজজরন্পয াজথ মমৌথ ব্যফস্থানায় প্ররক্ষণ 

রযোরনা কযা জে। 

 াউজরকরং মকাজ যয প্ররক্ষণ ব্যফস্থা অজযা জতয ও পরপ্রসূ কযায রজক্ষয আ-রারন যং প্ররক্ষজণয অওতায় মভাফাআর যাস্ 

বতরয কযা জয়জছ। 

  বনযাদ ও স্বি ববফান বনবিত কযণায়থ ন রজরা ম নায়ে DEMO ও টিটিবয ভন্বয়ে গঠিত কবভটিয ভাধ্যয়ভ ভবরা 

গৃকভী ফাোআ কযা য়ি। এআ বনফ নাবচতগণয়ক প্রবক্ষণ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ দক্ষ কয়য বফয়দয় রপ্রযণ কযা য়ি।  
 

ার 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
জুনস2017 

প্ররতষ্ঠাজনয 

ংখ্যা 
38 38 38 38 38  47 47  53  
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উিীণ য 

প্ররক্ষণাথী 
47,140    59,456   65,569 74,700 90,545 1,05,482 2,57,892 5,67,229 

 

4,78,380 

 
 



নাযী কভী মপ্রযণ ও রনযািা ংক্রান্ত: 

 ফতযভাজন রফজদজ  গভনকাযী নাযী কভীয ংখ্যা উজেখজমাগ্য াজয বৃরদ্ধ মজয়জছ। রফগত াজে 0৮ ফছজয জানুয়ারয ২০০৯ জুন, 

২০১৭  যমন্ত) রফজদজ নাযী কভী গভজনয ংখ্যা ৫ রক্ষ ৩৬ াজায ৭৯৫ জন।  

বফয়দয় নাযী কভী গভন 

ার কভী 

২০০৯ ২২,২২৪ 

২০১০ ২৭,৭০৬ 

২০১১ ৩০,৫৭৯ 

২০১২ ৩৭,৩০৪ 

২০১৩ ৫৬,৪০০ 

২০১৪ ৭৬,০০৭ 

২০১৫ ১০৩,৭১৮ 

২০১৬ ১১৮,০৮৮ 

জানুোবয-জুন ২০১৭ ৬৪৭৬৯ 

রভাট ৫,৩৬,৭৯৫ 

 রৌবদ অযয়ফ গৃকভী রপ্রযয়ণয রয়ক্ষয রপব্রুোবয, ২০১৫ ায়র রৌবদ অযফ ও ফাংরায়দয়য ভয়ধ্য একটি ভয় াতা স্মাযক 

স্বাক্ষবযত ে। জুরাআ, ২০১৫ য়ত জুন ২০১৭ ম নন্ত রৌবদ অযয়ফ ১,৩২,৯৮২ জন নাযী কভী গভন কয়যয়ে। যকায়যয 

পর শ্রভ কূটননবতক প্রয়চষ্টায পয়র রৌবদ অযফ বধক ংখ্যক নাযী কভীয াাাব তায়দয বনকট অত্মীে পুরুল কভী 

বনয়ত ম্মত য়েয়ে মা এ যকায়যয ন্যতভ  একটি াপল্য। 

রৌবদ অযয়ফ নাযী কভী গভয়নয বযংখ্যান 

ার নাযীয কভীয ংখ্যা 

২০০৯ ৩৮৬ 

২০১০ ৪৪ 

২০১১ ১৬৬ 

২০১২ ৪৮৪ 

২০১৩ ১৬৭ 

২০১৪ ১৩ 

২০১৫ ২০,৯৫২ 

২০১৬ ৬৮,২৮৬ 

জানুোবয- 

জুন ২০১৭ 

৪৩, ৭৪৪ 

 মৌরদ অযফগাভী নাযী কভীজদয ম মদজ ব্যফাজযয জন্য বকটি কজয মভাফাআর রভ প্রদান কযা য়। পজর তাযা তাজদয  

সুরফধাসভস্যা তাৎক্ষরণকবাজফ রনকট অত্মীয় ংরিষ্টজদয ফগত কযজত াজয। 

 বফয়দয় কভ নযত নাযী কভীয়দয বনযাত্তা বনবিত কযা ও ববয়মাগ দ্রুত বনষ্পবত্তয জন্য বফএভআটিয়ত Complaint 

Management Cell for Expatriates Female Workers নায়ভ একটি রর গঠন কযা য়েয়ে।  

 

শ্রভফাজায ম্প্রাযণ: 

 বফজদরক  কভ যংস্থান খাতজক যকায থ্রাি মক্টয রজজফ মঘালণা কযজছ। ব খাজতয গুরুত্ব রযীভ রফজফেনায় যকায 

রফযভান শ্রভ ফাজাযজক ধজয যাখায াাার নতুন নতুন শ্রভ ফাজায সৃরষ্টয ওয মজায রদজয়জছ । রফগত মজাট যকাজযয অভজর 

মমখাজন রফজেয ভাত্র ৯৭ টি মদজ কভী মপ্রযণ কযা ত, মখাজন নতুন অজযা ৬৮ টি মদজ কভী মপ্রযণ ফতযভাজন বআ ংখ্যা ১৬৫ 

টি মদজ উন্নীত কযজত ক্ষভ জয়জছ। 

 গত ১০ অগি ২০১৬ তাবযয়খ রৌবদ যকায ফাংরায়দ রথয়ক বফবব্ন রক্টয়য কভী গ্রয়ণয উয অয়যাবত বনয়লধাজ্ঞা 

প্রতযাায কয়য রনে। পয়র ফাংরায়দয়য পুরুল কভীও রৌবদ অযয়ফ গভন কযয়ে। 

রৌবদ অযয়ফ কভী গভয়নয বযংখ্যান 

ার নাযী/পুরুল ংখ্যা 

২০০৯ ১৪,৬৬৬ 

২০১০ ৭,০৬৯ 

২০১১ ১৫,০৩৯ 

২০১২ ২১,২৩২ 



২০১৩ ১২,৬৫৪ 

২০১৪ ১০,৬৫৭ 

২০১৫ ৫৮,২৭০ 

২০১৬ ১৪৩,৯১৩ 

জানুোবয- জুন ২০১৭ ৩০২,২৭৩ 

 

 ভারয়েবো যকায়যয ায়থ ফাংরায়দয়য ব্াত শ্রভ কূটননবতক প্রয়চষ্টায পয়র ভারয়েবোয যকায রয়েম্বয ২০১৬ 

ভায় বনভ নাণ বে, কৃবল রক্টয রারবে, ভাআবনং, কাযয়গা যায়েবরং এফং ম নটন রক্টয়য কভী গ্রয়ণ ফাংরায়দয়ক 

রা ন কাবি বয়য়ফ রঘালণা কয়যয়ে। পরশ্রুবতয়ত ফাংরায়দী কভীয়দয জন্য ভারয়েবোে ববফায়নয দ্বায উয়মাবচত 

য়েয়ে। 

 রফযভান ও নতুন মদ মভাট ৫২টি মদজয শ্রভ ফাজাজযয Diversified Sector মূজয োরদা বফং মারেত মক্টয 

মূজয  জন্য প্রজয়াজনীয় প্ররক্ষণ োরদা রনরুণ বফং রফযভান প্ররক্ষণ কাম যক্রজভ Skill gap মূ রেরিত কজয তা 

উিযজণ যাভ য প্রদাজনয জন্য বকটি গজফলণা প্ররতষ্ঠাজনয াজথ চুরি স্বাক্ষরযত জয়জছ। স্বাক্ষরযত চুরিয অওতায় প্রফাী 

কল্যাণ ও বফজদরক কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয়, রফবভআটি ও গজফলণা প্ররতষ্ঠাজনয প্ররতরনরধয ভন্বজয় করভটি গঠজনয ভােজভ ৫২টি 

মদজয ভজে ১২টি মদ প্রতযক্ষবাজফ পজযয ভােজভ ংগৃীত তে উাজিয রবরিজত গজফলণা কাম যক্রভ শুরু জয়জছ। 

  েরভান শ্রভ ফাজাযমূজ গত ২০১৫ াজর কভী মপ্রযণ কযা জয়জছ ৫,৫৫,০০০ জন, মায ভজে ৩৮% দক্ষ কভী; ২০১৬ ার 

কভী মপ্রযজণয ংখ্যা ৭,৫৭,২৩১ জন, মায ভজে ৪২% দক্ষ কভী।  

 

শ্রভ কূটননরতক াপল্য: 

 ফতনভায়ন ভারয়েবো যকায বজ-টু-বজ প্লা িবতয়ত কভী রনোয বফলয়ে ফাংরায়দয়য ায়থ ১৮ রপব্রুোবয ২০১৬ 

তাবযয়খ ভয় াতা স্মাযক স্বাক্ষয কয়যয়ে। আয়তাভয়ধ্য এ প্রবক্রমোে ভাচ ন ২০১৭ য়ত ভারয়েবোে কভী রপ্রযণ শুরু য়েয়ে। 

ভাচ ন-জুন, ২০১৭ ম নন্ত বজটুবজ প্লা প্রবক্রমোে রভাট ৮,৩৯৫ জন কভী ভারয়েবোে গভন কয়যয়ে। উয়েখ্য, ভাচ ন, ২০১৭ য়ত 

রয়েম্বয, ২০১৭ ম নন্ত ৪১,৫৯৯ জন কভী বজটুবজ প্লা প্রবক্রমোে ভারয়েবোে গভন কয়যয়ে। সুতযাং রদখা মায়ি, বজটুবজ 

প্লা প্রবক্রমোে ভারয়েবোে কভী রপ্রযণ ক্রমভঃ বৃবি ায়ি। 

 ফতযভান যকাজযয পর কূটননরতক প্রজেষ্টায পজর মৌরদ অযজফ প্রায় ৮ রক্ষ, ভারজয়রয়ায় ২রক্ষ ৬৭ াজায বফং 

আযাজক ১০ াজায undocumented  প্রফাী ফাংরাজদী কভীজদয বফধতা প্রদাজনয ভােজভ রনশ্চয়তা দূয কযা 

জয়জছ। 

 ভারজয়রয়ায যকায undocumented রফজদী কভীজদয জন্য াভরয়ক ওয়াকয া আসুযয মঘালণা রদজয়জছ। 

পরশ্রুরতজত ভারজয়রয়ায় ফস্থানযত অনুভারনক ৩.৫ রক্ষ undocumented ফাংরাজদী কভী মজদজআ কাজজয 

সুজমাগ াজফ। যকায কতৃযক ব সুজমাগটি অদাজয় ব্যথ য জর তাজদযজক মদজ রপজয অজত জতা। 

 ভারজয়রয়া যকাজযয Rehiring Programme বয অওতায় কভী রনজয়াজগয মভয়াদ ১৫ মপব্রুয়ারয, ২০১৬ - 

৩১ রডজম্বয, ২০১৬ জত অজযা ৬ ভা বৃরদ্ধ কযা জয়জছ। আজতাভজে ব মপ্রাগ্রাজভয অওতায় ২ রজক্ষয রধক ফাংরাজদী 

কভী রনফন্ধন কজযজছ। মভয়াদ বৃরদ্ধয পজর ফরষ্ট ১.৫ রক্ষ ফাংরাজদী কভী প্রজয়াজনীয় document জনয়নয রয়ক্ষয 

রযবজয়েন কযায সুয়মাগ রাব কয়য। 
 

 রবফান ংক্রান্ত অন্তজযারতক ংগঠজন ফাংরাজদজয ভূরভকা: 

 ফাংরাজদ যকায ২০১১ াজর International Convention on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Members of Their Families-1990, নুভথ যন কজযজছ|  
আজতাভজে ফাংরাজদ উরেwLZ Kb‡fbk‡bi cÖv_wgK cÖwZ‡e`b 2015 mv‡j RvwZms‡N †cÖiY K‡i‡Q|   

 রবফান উন্নয়জন অন্তজযারতক ংগঠন GFMD বয নফভ জেরন ১০-১২ রডজম্বয ২০১৬  তারযজখ  পরবাজফ 

ঢাকায় নুরষ্ঠত জয়জছ। 

 ফাংরায়দ ২০০৯-২০১১ ার ম নন্ত করয়ম্বা প্রয়য়য রচোযা নন বয়য়ফ দাবেত্ব ারন কয়যয়ে। ফাংরায়দ ২০১১ ায়র 

করয়ম্বা প্রয়য়য ৪থ ন বভবনবেোর য়ম্মরনটি তযন্ত পরবায়ফ অয়োজন কয়য। ফতনভায়ন করয়ম্বা প্রয়য় ফাংরায়দ 

Fostering Ethical Recruitment বথয়ভটিক এবযোয রচোয বয়য়ফ দাবেত্ব ারন কযয়ে। 

 রল্ক রুট ঞ্চজরয মদ রজজফ ফাংরাজদ ২০১০ ার জত বুদাজি প্রজজয রফরবন্ন বায় ম যজফক্ষক রজজফ ংগ্রণ 

কজয অজছ। 

 কভী গ্রণকাযী মদমূজয ংগঠন ‘অবুধাফী ডায়ারগ’ ব ফাংরাজদ রক্রয়বাজফ ংগ্রণ কজয রবফাী কভীয ভস্যা 

ও তাজদয কল্যাজণ কযণীয় রফলজয় অজরাকাত কযজছ।  



বফবব্ন রদয়য ায়থ তফয়দবক কভ নংস্থান বফলয়ে চুবি ্পনাদন: 

১। ২৯/০৫/২০১১ তাবযখ ফাংরায়দ ও ভারদ্বীয়য ভয়ধ্য placement of Manpower  বফলয়ে একটি MoU স্বাক্ষবযত 

ে। 

২। জুন, ২০১২ এফং রয়েম্বয, ২০১৪ দবক্ষণ রকাবযোয ায়থ ফাংরায়দয়য Employment Permit System এ কভী 

রপ্রযণ বফলয়ে ০২টি MoU স্বাক্ষবযত ে। 

৩। ২৬ নয়বম্বয, ২০১২ তাবযয়খ ফাংরায়দী কভী রপ্রযয়ণয রয়ক্ষয ভারয়েবো এফং ফাংরায়দয়য ভয়ধ্য MoU স্বাক্ষবযত ে। 

৪। ২৬ এবপ্রর, ২০১২ তাবযয়খ জড নায়ন কভী রপ্রযয়ণয রয়ক্ষয ফাংরায়দ এফং জড নায়নয ভয়ধ্য MoU স্বাক্ষবযত ে। 

৫। ২৫ রপব্রুোবয, ২০১৩ তাবযয়খ ফাংরায়দী কভী রপ্রযণ বফলয়ে ফাযাআন এফং ফাংরায়দয়য ভয়ধ্য বদ্বাবক্ষক তফঠক ে। 

৬। গত ০৫ ভাচ ন, ২০১৩ তাবযয়খ ংকং এ াউজবকায বয়য়ফ নাযী কভী রপ্রযয়ণয রয়ক্ষয বফএভআটি ও Home Services 

Association Ltd, ংকং এয ভয়ধ্য MoU স্বাক্ষবযত ে। 

৭। ৫ ভাচ ন, ২০১৩ তাবযয়খ প্রফাী কল্যাণ ব্াংক এফং General Chamber of Hongkong Manpower Agencies 

Ltd. এয ভয়ধ্য ফাংরায়দী নাযী কভীয়দয ংকং এ াউজ বকায বয়য়ফ রপ্রযয়ণ ােতায উয়েয়ে একটি MoU স্বাক্ষবযত ে।  

৮। ৩১ অগি, ২০১৩ তাবযখ আযায়ক ফাংরায়দী কভী রপ্রযয়ণয রয়ক্ষয ফাংরায়দ এফং আযায়কয ভয়ধ্য একটি MoU স্বাক্ষবযত ে। 

৯। ২৬ য়ক্টাফয, ২০১৪ তাবযখ ংমৄি অযফ অবভযায়ত ফাংরায়দী কভী রপ্রযয়ণয রয়ক্ষয ফাংরায়দ ও ংমৄি অযফ অবভযায়তয ভয়ধ্য একটি 

MoU স্বাক্ষবযত ে। 

১০। ১০ রপব্রুোবয, ২০১৫ তাবযয়খ ফাংরায়দ রথয়ক নাযী গৃকভী রপ্রযয়ণয রয়ক্ষয রৌবদ অযয়ফয ায়থ একটি চুবি ্পনাবদত ে। 

১১। ৮ জুরাআ, ২০১৫ তাবযয়খ রটকবনকযার আন্টান নব বফলয়ে জাায়নয ায়থ প্রফাী কল্যাণ ও তফয়দবক কভ নংস্থান ভন্ত্রণারে ও বফএভআটিয 

পৃথক ২টি MoU স্বাক্ষবযত ে। 

১২। ১৮ রপব্রুোবয, ২০১৬ তাবযয়খ ভারয়েবোয ায়থ বজটুবজ প্লা প্রবক্রমোে কভী রপ্রযয়ণয রয়ক্ষয ফাংরায়দ MoU স্বাক্ষয কয়য। 

১৩। বডয়ম্বয, ২০১৬ ভায় কাতায-ফাংরায়দ এয ভয়ধ্য MoU স্বাক্ষবযত য়েয়ে। 

১৪। বফগত ভাচ ন, ২০১৭ ভায় IM Japan এয ায়থ MoU স্বাক্ষবযত য়েয়ে। MoU নুমােী জাায়ন বফনা ববফান ব্য়ে 
রটকবনকযার আন্টান ন রপ্রযণ কযা য়ি। আয়তাভয়ধ্য ১ভ ব্ায়চ ১৭ জন রটকবনকযার আন্টান ন জাায়ন গভন কয়যয়ে। উয়েখ্য, ২ে 

ব্ায়চ ১৪ জন রটকবনকযার আন্টান ন রপ্রযয়ণয রয়ক্ষয য়ক্টাফয, ২০১৭ য়ত তায়দয ৬ভা রভোদী প্রাক-ফবগ নভন প্রবক্ষণ ফাংরা-

জাভ নান টিটিবয়ত শুরু য়েয়ে।  
 

মফা জীকযণ ও রফজকন্দ্রীকযণ: 

 ঢাকা ২৬টি রজরাে বফয়দ গভয়নচ্ছু কভীয়দয রফা জীকযয়ণয রয়ক্ষয বপঙ্গায বপ্রন্ট কাম©ক্রমভ বফয়কন্দ্রীকযণ কযা য়েয়ে । 

পয়র উি ২৬টি রজরায কভীয়দয বপঙ্গায বপ্রন্ট কাম©ক্রময়ভয জন্য ঢাকাে অয়ত ে না। 

 বফজদরক কভ যংস্থাজন গভনকাযী কভীজদয ঠিক ন্থায় রফজদ গভন বফং গন্তব্য মদজয অফাওয়া, কভ যরযজফ, স্বাস্থযরফরধ, 

অআন-কানুনসরফরধ-রফধান, কযণীয় ফা ফজযনীয়, বফধজথ মযরভট্যান্প মপ্রযণ, উারজযত জথ যয ঠিক রফরনজয়াগ আতযারদ ম্পজকয 

ধাযণা প্রদাজনয জন্য ৬৫টি টিটিরজত রপ্র-রডাে যায মটরনং (PDT) রযোরনা কযা জে। ২০১৬ াজর মভাট ৪,৩৯,২১৮ জনজক  

রপ্র-রডাে যায মটরনং প্রদান কযা জয়জছ বফং ২০১৭ াজর  জানুয়ারয-জুন ম যন্ত মভাট ৩,৬৫,৩৩৮ জনজক প্ররক্ষণ প্রদান কযা 

জয়জছ। ২০১৬ াজরয পূজফ য ব কাম যক্রভ শুধুভাত্র ঢাকায ০৩টি প্ররতষ্ঠাজন রযোররত জরও ফতযভাজন তা মদব্যার ৬৫টি 

প্ররতষ্ঠাজন রফজকরন্দ্রকযণ কযা জয়জছ।  

 গত ৩১ জুরাআ, ২০১৬ তাবযয়খ রজরা কভ©ংস্থান ও জনবি বপ, চট্টগ্রাভ য়ত স্মাটকাড© বফতযণ কাম©ক্রমভ উয়দ্বাধন কযা 

য়েয়ে। খুফ ীঘ্রআ অয়যা ৬টি রজরাে স্মাটকাড© বফতযণ কাম©ক্রমভ  চালু কযা য়ফ। 

 নরাআয়ন ববা রচবকং সুবফধা প্রদান কযা য়ি। এোড়া নরাআয়ন ববা মাচাআ কযা মাে এভন কয়েকটি রদয় ববা 

মাচাআ িবত ম্ববরত একটি ‘রভাফাআর এযা’ প্রস্ত্ত্তত কযা য়েয়ে, এটি রভাফাআয়র ডাউনয়রাড কয়য Online-এ ববা 

মাচাআ এয  ভাধ্যয়ভ কাজটি জতয কয়যয়ে। 

 মৃত প্রফাী ফাংরাজদী কভীয ভযজদ ফাংরাজদজয রফভানফন্দজয মৌৌঁছায য ডাটামূ স্বয়ংরক্রয়বাজফ ওজয়জ অন যা য কল্যাণ 

মফাজড যয Digital file opening software ব আনপুট রাজফ ন্তর্ভ যি কযা য়। পজর মৃজতয রযফাজযয দস্যজদয নুকুজর 

অরথ যক নুদান প্রদাজনয কাম যক্রভ গ্রণ কযা জতয য়। 

 মফায রযরধ বৃরদ্ধকজে রফযভান 42টি মজরা কভ যংস্থান ও জনরি রপ ছাোও ফাকী ২২ টি  মজরা কভ যংস্থান ও 

জনরি রপ বফং ৩টি রফবাগীয় জনরি রপ স্থান “৬৪ টি মজরায় ৬৪ টি মজরা কভ যংস্থান ও জনরি 

রপ বফং ০৭টি রফবাগীয় জনরি রপজয রনজস্ব বফন বতরয” ীল যক প্রকে বরডরজত ন্তর্ভ যি কযা জয়জছ । 

 কভী রনফন্ধন কাম যক্রভ নরাআনরবরিক কযা জয়জছ। 

 ফাংরাজদজ রেজক্ষজত্র যারয রফরনজয়াগকাযী নাফার ফাংরাজদর, ফাংরাজদজ বফধ েযাজনজর ফ যারধক বফজদরক মুদ্রা 

মপ্রযণকাযী নাফার ফাংরাজদর বফং রফজদজ ফাংরাজদর জেয অভদারনকাযক নাফার ফাংরাজদর  -ব ৩টি 

মশ্রণীরফন্যাজ রঅআর (বনঅযরফ) রনফ যােজনয জন্য ভন্ত্রণারজয়য ওজয়ফাআজট অজফদনত্র ও ংরিষ্ট তোরদ রন্নজফ 



কযা জয়জছ। পজর, রফজেয মম মকাজনা প্রান্ত জত অগ্রীগণ নরাআজন CIP বয জন্য  Application দারখর কযজত 

াযজছন। 
 

রবফান ব্যয় হ্রা: 

 ভবরা গৃকভীয়দয বফনা ববফান ব্য়ে রভগা ও মুায়নদ িবতয়ত রৌবদ অযফ ভধ্যপ্রায়চযয কয়েকটি রদয় গৃকভী রাে 

রপ্রযণ কযা য়ি।  

 কাতায কয়েকটি রদয় বফয়ল বকছু রাে পুরুল কভীয়দযও বফনা ববফান ব্য়ে রপ্রযণ কযা য়েয়ে। 

 ববফান ব্ে হ্রায়য উয়েয়ে জুন, ২০১৭ ম নন্ত যকায রৌবদ অযফ, ভারয়েবো, বরবফো, ফাযাআন, ংমৄি অযফ 

অবভযাত, কুয়েত, ারতানাত ফ ওভান, আযাক, কাতায, জড নান, বভয, যাবো, ভারদ্বী, ব্রুনাআ দারু ারাভ, ররফানন  

রভাট ১৫টি রদয়য Country Specific ববফান ব্ে বনধ নাযণ কয়যয়ে মা ব্যযয়যা ও তায ধীনস্থ কর রজরা জনবি 

বপ, কাবযগবয প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠানমূ ও  ফােযা কর Electronic ও Print Media রত  ব্াক প্রচায কযা য়ি। 
উয়েখ্য, জুরাআ, ২০১৭ এ বঙ্গাপুয়য গভয়নয ববফান ব্ে বনধ নাযণ কযা য়েয়ে।  

 রফায়েয়য়রয ভাধ্যয়ভ জড নানগাভী ভবরা গায়ভ নন্ট কভীয ববফান ব্ে ভাত্র ১০,০০০/- টাকা। 

 দবক্ষণ রকাবযোে রফায়েয়য়রয ভাধ্যয়ভ EPS িবতয়ত  কভী রপ্রযয়ণ বফভান বাড়া ববফান ব্ে ৮৫০ ডরায ভভায়ন 

৬৮০০০-৭২০০০/- টাকা ভাত্র। 

 

ববফান ংক্রমান্ত অআন, বফবধ ও নীবত প্রণেন: 

 ববফান ব্ে কভায়না এফং তফধ বযক্রুটিং এয়জবন্স মূয়য স্বিতা ও জফাফবদবতা বনবিত কযয়ণয রয়ক্ষয  ‘তফয়দবক 

কভ নংস্থান ও ববফাী অআন ২০১৩’ নায়ভ একটি নতুন অআন প্রণেন কযা য়েয়ে।  

 প্রফাী কল্যাণ ও বফজদরক কভ যংস্থান নীরত, ২০১৬ গত জানুয়ারয, ২০১৬  ভরন্ত্রবায় নুজভাদন রাব কজযজছ বফং ২৬ 

মভ, ২০১৬ তারযজখ ফাংরাজদ মগজজজট প্রকারত য়। 

  প্রফাী কল্যাণ ও তফয়দবক কভ নংস্থান ভন্ত্রণারে কর্তনক প্রণীত ওয়েজ অন না ওয়েরয়পোয রফাড ন অআন, ২০১৭ এয খড়া 

গত ২০/০৩/২০১৭ তাবযয়খয ভবন্ত্রবা তফঠয়ক নীবতগতবায়ফ নুয়ভাদন কযা ে। ওয়েজ অন না ওয়েরয়পোয রফাড ন অআন, 

২০১৭ এয খড়া প্রয়োজনীে ংয়াধনপূফ নক রবটিংয়েয য ম্প্রবত ভবন্ত্রবা তফঠয়ক চূড়ান্ত নুয়ভাদন রাব কয়য।ফতনভায়ন 

অআনটি ায়য রয়ক্ষয কাম নক্রমভ চরভান অয়ে। 

 ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয বনয়দ ননা নুমােী বফয়দগাভী ফাংরায়দব কভীয়দয তবাগ ফীভায অওতাে অনেয়নয বনবভত্ত প্রফাী 

কল্যাণ ও তফয়দবক কভ নংস্থান ভন্ত্রণারে কর্তনক এত্ ংক্রমান্ত একটি Standard নীবতভারা প্রণেয়নয উয়যাগ গ্রণ 

কযা য়েয়ে। এ রয়ক্ষয ফীভা উ্নেন ও বনেন্ত্রণ কর্তনক্ষ (IDRA) কর্তনক বফয়দগাভী কভীয়দয তবাগ ফীভায অওতাে 

অনেয়নয বনবভত্ত একটি খড়া নীবতভারা চূড়ান্তকযয়ণয ম নায়ে যয়েয়ে। 

 গত ১১/০৬/২০১৭ তাবযয়খ ‘‘তফয়দবক কভ নংস্থান ও ববফাী ব্ফস্থানা বফবধভারা, ২০১৭’’ রগয়জট প্রকা কযা ে। 

 

রনযাদ রবফান রনরশ্চতকযণঃ 

 রনযাদ রবফান রনরশ্চত কযায রজক্ষয প্রফাী কল্যাণ ও বফজদরক কভ যংস্থান ভন্ত্রণারজয়য মনতৃজত্ব গঠিত ২৩ (জতআ) দস্য 

রফরষ্ট অন্তঃভন্ত্রণারয় রবরজজরন্প টাস্কজপা য (VTF)রনয়রভত রবমান রযোরনা কযজছ। 

 “বফজদরক কভ যংস্থান ও রবফাী অআন, ২০১৩” বয ধাযা ৩২ ও ৩৫ মভাফাআর মকাট য অআন, ২০০৯ বয তপীরর্ভি কযা 

জয়জছ। পজর ভেস্বত্বজবাগীজদয মদৌযাত্ম প্ররততকযণ, রযক্রুটিং বজজন্পীয কাম যক্রভ তদাযরক রনযাদ রবফান রনরশ্চত কযায 

রজক্ষয রনয়রভত কর মজরা প্রাজনয বরিরকউটিব ম্যারজজেটগণ বফং প্রফাী কল্যাণ ও বফজদরক কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয় বয 

ক্ষভতাপ্রা্তর ম্যারজজেটগণ মভাফাআর মকাট য রযোরনা কযজছ।  ২০১৬-২০১৭ থ য ফছজয ১৪টি রবরজজরন্প টাস্কজপা য বয 

রবমান বফং ৩টি মভাফাআর মকাট য রযোরনা কযা জয়জছ। তন্জে রযক্রুটিং বজজরন্প  “মভা য মটজনা পরক” (অয.বর- 

১২৮৩) মক ৫০,০০০স- (ঞ্চা াজায) টাকা জরযভানা, GAMCA’য তাররকার্ভি “রাআপ ডায়াগনরষ্টক মোয” মক 

৪০,০০০স- (েরে াজায) টাকা জরযভানা বফং অ-ারফর আোযন্যানার োজবরস্ নাভক প্ররতষ্ঠাজনয ব্যফস্থাকজক ৩ 

(রতন) ভাজয রফনাশ্রভ কাযাদণ্ড প্রদান কযা জয়জছ।  

 বফবাগীে ও রজরা ম নায়ে ৪২,০০০ টি ব্যকয়রট ও ৬০০০০ টি বরপয়রট, রাষ্টায, ব্রবউয, রপষ্টুন আতযাবদ বফতযণ কযা 

য়েয়ে। দয দপ্তয এফং রজরা ম নায়ে বডআএভও ও টিটিবমূয়য ভাধ্যয়ভ ববফান ংক্রমান্ত রভরাে এফং ববফাী 

বদফ এফং বডবজটার রভরাে জন য়চতনতা বৃবিয রয়ক্ষয ব্যকয়রট, রািায, কবভক ব্যক, আতযাবদ বফতযণ ও বববডও বি 

প্রদ নন কযা য়েয়ে।  

 

 



প্রফাী কভীজদয জন্য কল্যাণমূরক মফামূ: 

 

বফভানফন্দয়য প্রফাী কল্যাণ রডয়েয ােতা:   

বফয়দগাভী কভীয়দয বনযায়দ বফয়দ গভন এফং প্রতযাফতননকায়র বফভানফন্দয়য ােতা প্রদায়নয রয়ক্ষয ঢাকাস্থ মযত াহ্জারার 

অন্তজনাবতক বফভানফন্দয, বয়রটস্থ ওভানী অন্তজনাবতক বফভানফন্দয, বয়রট এফং চট্টগ্রায়ভয াহ্ অভানত অন্তজনাবতক বফভানফন্দয়য 

“প্রফাী কল্যাণ রডে” স্থান কযা য়েয়ে। এ রডয়েয ভাধ্যয়ভ কভীয়দয প্রয়োজনীে কর ধযয়ণয ােতা প্রদান কযা ে। ২০০৯ 

রথয়ক জুন, ২০১৭ ম নন্ত ৫০ রক্ষ বফয়দগাভী কভীয়ক বফভানফন্দয়য প্রফাী কল্যাণ রডয়েয ভাধ্যয়ভ ােতা প্রদান কযা য়েয়ে। 
 

প্রাক-ফবগ নভন বব্রবপং: 

চাকবয বনয়ে বফয়দ গভনকাযী কভীয়দয ংবিষ্ট রদয়য অআন ও বনেভ-কানুন, যীবত-নীবত, বালা, শ্রভ অআন, অফাওো ও 

বযয়ফ, বধকায-কতনব্ আতযাবদ ্পনয়কন ধাযণা বদয়ত বফয়দ গভয়নয পূয়ফ ন প্রাক-ফবগ নভন বব্রবপং প্রদান কযা ে। ২০০৯ য়ত জুন, 

২০১৭ ার ম নন্ত ২ রক্ষ ৫৪ াজায জন বফয়দগাভী কভীয়ক প্রাক-ফবগ নভন বব্রবপং প্রদান কযা য়েয়ে।     
 

বক্ষাবৃবত্ত: 

ওয়েজ অন না ন কল্যাণ রফাড ন য়ত প্রফাী কভীয রভধাফী ন্তানয়দয ররখাড়াে উৎা রমাগায়ত ২০১২ ার রথয়ক বক্ষাবৃবত্ত প্রদান 

কযা য়ি। ফতনভায়ন লষ্ঠ রথয়ক স্দাতক রলফল ন ম নন্ত বৃবত্ত প্রদান কযা ে। ২০১২ য়ত জুন, ২০১৭ ম নন্ত বফবব্ন রশ্রবণয়ত ৪,৪৫৫ জন 

বক্ষাথীয়ক ৬ রকাটি ৫২ রক্ষ ১৬ াজায টাকা বৃবত্ত প্রদান কযা য়েয়ে। 
 

মৃতয়দ রদয় অনেন:  

প্রফায় মৃতুযফযণকাযী কভীয বযফায়যয বরবখত ভতাভত ায়য়ক্ষ মৃতয়দ শ্রভ কল্যাণ উআংয়েয ােতাে রদয় অনেন থফা 

ংবিষ্ট রদয় দাপন কযা ে। রকান কভীয মৃতয়দ বনয়োগকতনায খযয়চ রদয় অনা ম্ভফ না য়র র কর মৃতয়দ ওয়েজ অন না ন 

কল্যাণ রফায়ড নয থ নােয়ন রদয় অনা ে। ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৭ ম নন্ত বফবব্ন রদ য়ত ২৫,২৯৬ জন কভীয মৃতয়দ রদয় অনা 

য়েয়ে। এয়ত ওয়েজ অন না ন কল্যাণ রফাড ন য়ত ব্ে কযা য়েয়ে ৬ রকাটি ৫৯ রক্ষ টাকা। 
 

মৃতয়দ বযফন ও দাপন ফাফদ অবথ নক াায্য প্রদান: 

প্রফায় মৃতুযফযণকাযী কভীয মৃতয়দ বফভানফন্দযস্থ “প্রফাী কল্যাণ রডে” কর্তনক তায বযফায়যয বনকট স্তান্তয়যয ভে 

তাৎক্ষবণকবায়ফ তায বযফাযয়ক “মৃতয়দ বযফন ও দাপন খযচ ফাফদ ৩৫ াজায টাকায অবথ নক াায়য্যয রচক প্রদান কযা ে। 

২০০৯ ায়রয পূয়ফ ন বফভানফন্দয য়ত মৃতয়দ গ্রয়ণয ভে তাৎক্ষবণকবায়ফ বযফন ও দাপন খযচ প্রদান কযা য়তা না।  ২০০৯  

য়ত জুন, ২০১৭ ম নন্ত প্রফায় মৃত ১৯,৯৮০ জন কভীয বযফাযয়ক মৃতয়দ বযফন ও দাপন ব্ে ফাফদ ৬৬ রকাটি ২২ রক্ষ ৪৩ 

াজায টাকা অবথ নক াায্য রদো য়েয়ে।  
 

অবথ নক নুদান প্রদান: 

বফয়দয় তফধবায়ফ গভন কয়য মৃতুযফযণকাযী কভীয প্রয়তযক বযফাযয়ক রফাড ন য়ত এককারীন অবথ নক নুদান প্রদান কযা ে। ২০১৩ 

ায়রয পূয়ফ ন অবথ নক নুদান ফাফদ মৃত কভীয বযফাযয়ক ২ রক্ষ টাকা কয়য রদো য়তা, ২০১৩ ার রথয়ক উি অবথ নক নুদায়নয 

বযভান বৃবি কয়য ৩ রক্ষ কয়য টাকা রদো য়ি। ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৭ ম নন্ত প্রফায় মৃত ১৮,৫৬৯ জন কভীয বযফাযয়ক ৪৬৬ 

রকাটি ৭৮ রক্ষ টাকা অবথ নক নুদান প্রদান কযা য়েয়ে।  
 

মৃতুযজবনত ক্ষবতপূযণ/ফয়কো রফতন/াবব ন রফবনবপট/ আন্সযুয়যন্স এয অদাে ও বফতযণ: 
 

প্রফায় মৃতুযফযণকাযী কভীয মৃতুযজবনত কাযয়ণ বনয়োগকতনা থফা ন্য রকায়না ব্বি ফা প্রবতষ্ঠান য়ত মৃতুযজবনত ক্ষবতপূযণ 

াওোয ম্ভাফনা থাকয়র থফা ফয়কো রফতন থফা াবব ন রফবনবপট/আনু্সযয়যয়ন্সয থ ন াওনা থাকয়র তা ংবিষ্ট রদয় ফাংরায়দ 

বভয়নয শ্রভ কল্যাণ উআংয়েয ভাধ্যয়ভ অদায়েয ব্ফস্থা কযা ে এফং অদােকৃত থ ন মৃয়তয ওোবযয়দয নুকূয়র মথামথবায়ফ 

বফতযণ কযা ে। ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৭ ম নন্ত প্রফায় মৃত ৪,৯৭১ জন কভীয নুকূয়র মৃতুযজবনত ক্ষবতপূযণ ও ন্যান্য থ ন ফাফদ 

অদােকৃত ৩১৮ রকাটি ৩০ রক্ষ টাকা তাঁয়দয ওোবযয়দয ভয়ধ্য বফতযণ কযা য়েয়ে।  

 

সুস্থ কভীয়দয অবথ নক াায্য প্রদান: 

প্রফায় কভ নযত ফস্থাে গুরুতয অত, সুস্থ এফং াযীবযকবায়ফ ক্ষভ কভীয়দয রফাড ন য়ত বচবকৎা ােতা প্রদান কযা ে। 

২০০৯ য়ত জুন, ২০১৭ ম নন্ত ১৪০ জন সুস্থ  কভীয়ক ১ রকাটি ৫৩ রক্ষ টাকা অবথ নক াায্য প্রদান কযা য়েয়ে। 
 

সুস্থ কভী রদয় অনেন ও াাতায়র ববতনয ব্ফস্থা: 
 

বফয়দয় বফবব্ন কাযয়ণ গুরুতয অত, সুস্থ, এফং াযীবযকবায়ফ ক্ষভ কভীয়দয ংবিষ্ট রদয় বচবকৎায ব্ফস্থা কযা ে। রকায়না 

কভীয়ক রদয় অনায প্রয়োজন য়র তায়ক রদয় অনেন, এযামু্বয়রন্স সুবফধা প্রদান এফং যকাবয াাতায়র ববতনয ব্ফস্থা কযা ে। 



উয়েখ্য ২০১৪ ার য়ত বফয়দস্থ ফাংরায়দ বভন মূয়য শ্রভ কল্যাণ উআংয়েয য়মাবগতাে এফং ওয়েজ অন না ন কল্যাণ রফায়ড নয 

ব্ফস্থানাে বফয়দ য়ত সুস্থ কভীয়ক রদয় অনা য়ি। ২০১৪ য়ত জুন, ২০১৭ ম নন্ত ৭৮ জন কভীয়ক ওয়েজ অন না ন কল্যাণ 

রফায়ড নয ব্ফস্থানাে রদয় রপযত এয়ন বচবকৎায জন্য াাতায়র ববতন কযা ে।  

 

রআপ রাভ স্থান: 

বফয়দয় কভ নয়ক্ষয়ত্র প্রবতকূর বযবস্থবতয বকায ফাংরায়দব নাযী কভীয়দয শ্রভ কল্যাণ উআংয়েয ােতাে উিায কয়য াভবেকবায়ফ 

বনযাদ অশ্রে প্রদান কযা ে। তায়দয অায এফং ন্যান্য প্রয়োজনীে ব্ফায্যন াভগ্রী প্রদান কযা ে। এ রয়ক্ষয রৌবদ অযয়ফয 

বযোদ ও রজো, ওভান, জড নান ও দবক্ষণ রকাবযোে ফবস্থত ফাংরায়দ দূতাফায় রআপ রাভ স্থান কযা য়েয়ে। ২০০৯ রথয়ক জুন, 

২০১৭ ম নন্ত রআপ রাভ বযচারনাে  ২ রকাটি ২৩ রক্ষ টাকা ব্ে য়েয়ে।   

 

বফয়দয় বক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন ােতা: 
 

বফয়দয় ফাংরায়দব কভীয ন্তানয়দয বক্ষা জনয়ন ােতাকয়ে ফাংরায়দব কবভউবনটি কর্তনক বযচাবরত বক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন অবথ নক 

ােতা প্রদান কযা ে। ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৭ ম নন্ত বফবব্ন রদয় ফাংরায়দব স্কুরমূ সুষ্ঠুবায়ফ বযচারনাে রফাড ন য়ত ১৮ রকাটি 

৭২ রক্ষ ৭২ াজায টাকা প্রদান কযা ে। 
 

বক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন ববতনয়ত রকাটা ংযক্ষণ:  
 

প্রফাী কল্যাণ ভন্ত্রণারে এফং ওয়েজ অন না ন কল্যাণ রফায়ড নয প্রয়চষ্টাে যকায ২০১৬ ার য়ত রদয়য কর উচ্চ ভাধ্যবভক কয়রজ 

মূয় একাদ রশ্রবণয ববতনয়ত প্রফাী কভীয ন্তানয়দয জন্য ০.৫% রকাটা ংযক্ষণ কযা য়েয়ে। এোড়া টুোখারী বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি বফশ্ববফযারয়ে স্দাতক রশ্রবণয ববতনয়ত অন ংযবক্ষত যয়েয়ে।  
 

প্রফাী কল্যাণ ব্াংয়কয তবফর গঠয়ন ােতা:  
 

বফয়দগাভী স্বির কভীয়দয স্বে সুয়দ ঋণ প্রদায়নয রয়ক্ষয যকায ২০১০ ায়র “প্রফাী কল্যাণ ব্াংক” স্থান কয়যয়ে। এ 

ব্াংয়কয তবফর গঠয়ন ওয়েজ অন না ন কল্যাণ রফাড ন য়ত ১৪৫ রকাটি টাকা প্রদান কয়য ব্াংয়কয তবফর গঠয়ন ােতা কযা 

য়েয়ে।  
 

অআনগত ােতা প্রদান: 
 

প্রফায় কভ নযত কভীয়ক রম রকায়না প্রয়োজয়ন অআনগত ােতা প্রদান কযা ে। রদয় কভীয ্পনদ যক্ষা এফং  তায বযফায়যয 

বনযাত্তাজবনত থফা ন্য রকান ভস্যায মু্মখীন য়র বফয়দস্থ ফাংরায়দ বভনমূ এফং রদয় স্থানীে প্রায়নয ভাধ্যয়ভ 

অআনগত ােতা প্রদান কযা ে। বফয়দয় অআনগত ােতা প্রদায়নয জন্য শ্রভ কল্যাণ উআংয়েয নুকূয়র রফাড ন য়ত ফায়জট ফযাে 

রদো ে। 
 

প্রফাী কল্যাণ বফন বনভ নাণ: 
 

বফয়দগাভী কভীয়দয মাফতীে রফা একআ স্থান য়ত প্রদায়নয রয়ক্ষয ঢাকায আোটন গায়ড নয়ন ২০ তরা বফবষ্ট “প্রফাী কল্যাণ বফন” 

বনভ নাণ কযা ে। ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ২০১১ ায়রয ১৮ বডয়ম্বয এআ বফন উয়দ্বাধন কয়যন। এ বফয়ন প্রফাী কল্যাণ ভন্ত্রণারে এফং এয  

ধীনস্থ ওয়েজ অন না ন কল্যাণ রফাড ন, বফএভআটি, রফায়েয়র এফং প্রফাী কল্যাণ ব্াংক প্রফাী কভী ও তায বযফায়যয দস্যয়দযয়ক 

ওোন ি াবব ন প্রদান কযয়ে।  
 

যাজননবতক বস্থযতাযকাযয়ণ কভীয়দয রদয় রপযত অনেন:   
 

২০১০ ায়র বরবফোে যাজননবতক বস্থযতায কাযয়ণ ফাংরায়দব কভীয়দয জীফন ংকটা্ন  য়র যকায়যয উয়যায়গ প্রাে ৩৭ 

াজায কভীয়ক রদয় রপযত অনা ে। এ ভে তায়দযয়ক শুকনা খাফায, াবন, ফা/য়েনয়মায়গ রিয়ন মাওোয ব্ফস্থা এফং ফাবড় 

মাওোয জন্য তাৎক্ষবণকবায়ফ নগদ ১০০০/- কয়য টাকা রদো ে। এয়ত রফায়ড নয প্রাে ৪ রকাটি টাকা খযচ ে। এোড়া বফশ্বব্াংক ও 

IOM এয য়মাবগতাে  প্রয়তযক কভীয়ক ৫০ াজায টাকা নুদান রদো ে। 
 

বনযাদ ববফায়ন স্মাট নকাড ন প্রদান:  
 

নফধবায়ফ বফয়দ গভন ও প্রতাযণা রযাধ তথা বনযাদ ববফান বনবিত কযয়ত বফয়দগাভী কভীয়দয অধুবনক প্রমৄবি ্পন্ন 

(বপঙ্গাযবপ্রন্ট ও েবফ) স্মাট নকাড ন প্রদান কযা য়ি। এআ স্মাট নকাড ন প্রদায়নয জন্য জুন, ২০১৪ য়ত জুন ২০১৭ ম নন্ত ৩ ফেয়য ১৯ 

রকাটি ৩৬ রক্ষ টাকা ত্র রফাড ন য়ত প্রদান কযা য়েয়ে। 
 

DEMOমূয় ফায়জট প্রদান: 
 

প্রফাী কভী ও তায়দয বযফায়যয দস্যয়দয কল্যাণমূরক কাজ রমভন- ভ্রভণ, জনয়চতনতামূরক প্রচায, কভী রযবজয়েন বফবব্ন 

কাম নক্রমভ মথামথবায়ফ ্পনাদয়নয রয়ক্ষয রজরা কভ নংস্থান ও জনবি বপ (DEMO) মূয় থ ন ফযাে রদো ে। 

২০০৯ য়ত জুন, ২০১৭ ম নন্ত বডআএভও মূয়  রভাট ৩ রকাটি ৪৩ রক্ষ রকাটি টাকা প্রদান কযা য়েয়ে।   

 



এযামু্বয়রন্স সুবফধা প্রদান: 

প্রফায় মৃত ও সুস্থ কভীয়দয বযফয়নয জন্য া অভানত অন্তজনাবতক বফভানফন্দয, চট্টগ্রাভ-এ স্থাবত প্রফাী কল্যাণ রডয়ে 

একটি এযামু্বয়রন্স প্রদান কযা য়েয়ে। খুফ ীঘ্রআ মযত াজারার অন্তজনাবতক বফভানফন্দয, ঢাকাে তযাধুবনক সুয়মাগ সুবফধা 

ম্ববরত ০২ টি এযামু্বয়রন্স প্রদান কযা য়ফ। 
 

নাফাী ফাংরায়দবয়দয রফায়ড নয দস্য দ প্রদান: 

বফয়দয় ফফাত নাফাী ফাংরায়দবয়দয (ডাোয়াযা) দীঘ নবদয়নয দাবফয বযয়প্রবক্ষয়ত তায়দযয়ক ২০১৭ ার য়ত কল্যাণ 

রফায়ড নয দস্য দ প্রদান কযা য়ি। এয পয়র তাযা কল্যাণ রফাড ন প্রদত্ত সুয়মাগ সুবফধা প্রাপ্য য়িন। 

 

শ্রভ উআং ংখ্যা বৃবি: 

২০০৯-২০১৭ ম নন্ত ১৭টি রদয় ১৮টি নতুন শ্রভ উআং (ব্রুনাআ, দবক্ষণ রকাবযো, আতারীয রযাভ ও বভরান, ভারদ্বী, বভয, ংকং, দবক্ষণ 

অবিকা, য়েবরো, গ্রী, রজয়নবা, যাবো,  থাআল্যাে, আযাক, জাান, জড নান, রেন এফং ভবযা) রখারা ে। ররফানয়ন ৩০ তভ শ্রভ 

উআং রখারায কাম নক্রমভ চরভান অয়ে। 
 

প্রফাী কভীয়দয বঅআব ম্মাননা প্রদান: 

প্রফাীয়দয  ফদাজনয স্বীকৃরতস্বরু যকায প্ররত ফছয জফ যাচ্চ মযরভজটন্প মপ্রযণকাযী রনরদ যষ্ট ংখ্যক প্রফাী কভীজক Commercially 

Important Person (CIP) ভম যাদা রদজয় োরনত কজয থাজক। ফারণরজযক গুরুত্বপূণ য ব্যরি (নাফার ফাংরাজদী) রনফ যােন 

নীরতভারা,২০১৫ নুমায়ী 2010 জত 2015 ার  ম যন্ত 66 জন  প্রফাী ফাংরাজদীজক রঅআর (NRB) োননা প্রদান কযা য়। উি 

নীরতভারায় ২০১৬ ার মথজক ৯০ জন প্রফাী ফাংরাজদীজক ব োননা প্রদাজনয রফধান যাখা জয়জছ। 

প্রফাী কল্যাণ ব্াংক এয কাম নক্রমভ: 

 প্রফাী কভীয়দয কল্যাণায়থ ন প্রফাী কল্যাণ ব্াংক প্রবতষ্ঠা ফতনভান যকায়যয ন্যতভ াপল্য। ফতনভান যকায ১১ 

য়ক্টাফয, ২০১০ ায়র ‘‘প্রফাী কল্যাণ ব্াংক অআন, ২০১০’’ ায়য ভাধ্যয়ভ প্রফাী কল্যাণ ব্াংক প্রবতষ্ঠা কয়য এফং 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রী রখ াবনা ২০ এবপ্রর, ২০১১ ায়র ব্াংকটিয শুব উয়দ্বাধন রঘালণা কয়যন। প্রফাী কল্যাণ ব্াংয়কয 

রফা বফয়দগাভী ও প্রফা রপযত কভীয়দয রদাযয়গাড়াে রৌৌঁয়ে রদোয রয়ক্ষয ৭ টি বফবাগীে য প্রফাী ধুযবলত রজরা 

ও উয়জরা ম নায়ে আয়তাভয়ধ্য রভাট ৫৪ টি াখা রখারা য়েয়ে। 

 বফগত ৭ (াত) ফেয়য থ নাৎ ২০ এবপ্রর/২০১১ (ব্াংয়কয প্রবতষ্ঠাকার) রথয়ক  জুন/২০১৭ ম নন্ত থ ন-ফেয বববত্তক ত্র 

ব্াংয়কয ঋণ বফতযণ, ঋণ অদাে ও মুনাপা জনন ্পনবকনত তথ্যাবদ বনেরূঃ  

                                                                                            রকাটি টাকা 

A_© eQi FY weZiY Av`vq মুনাপা 

২০১১-১২ ৭.৩৪ ১.৬১ ১১.৫০ 

২০১২-১৩ ৯.৩৮ ৪.৯৬ ৮.৮৩ 

২০১৩-১৪ ২৬.০৬ ১১.৯৭ ৮.৭১ 

২০১৪-১৫ ৩৩.৩৩ ২৪.৫৪ ৭.৯৫ 

২০১৫-১৬ ৭৮.৯৩ ৪৭.৬৭ ৬.১৬ 

২০১৬-১৭ 

(জুরাআ/১৬-জুন/১৭) 
৭৪.৭৯ ৬৪.৪৮ ৮.৭৮ 

 

প্রফাী কল্যাণ ব্াংয়কয জুরাআ/১৬ রথয়ক জুন/১৭ ম নন্ত উয়েখয়মাগ্য জনন বনয়ে উয়েখ কযা য়রা:  

প্রবতয়ফদয়নয ভেঃ ০১ জুরাআ/১৬ রথয়ক ৩০ জুন/১৭ 

ক্রমভ কাম নক্রময়ভয নাভ একক রক্ষযভাত্রা (২০১৬-১৭) প্রকৃত জনন 
জনয়নয 

ায(%) 

১. ঋণ বফতযণ রকাটি টাকা ৭০.০০ ৭৪.৭৯ ১০৭% 

২. ঋণ অদাে রকাটি টাকা ৫০.০০ ৬৪.৪৮ ১২৯% 

৩. াখা য়টায়ভনকযণ 
পুবঞ্জভূত 

ংখ্যা 
৬০ *৫৪ ১০০% 

 ত্র ব্াংয়কয  ৫৪টি াখাআ য়টায়ভয়নয অওতাে যয়েয়ে। তাআ য়টায়ভন খায়ত জনন ১০০%।  



 ১৫০ (একত ঞ্চা) রকাটি টাকা মূরধন রথয়ক ৩০-০৬-২০১৭ ম নন্ত ক্রমভপুবঞ্জভূত ঋণ বফতযয়ণয বযভাণ ২২৯.৮৩ রকাটি 

টাকা এফং অদাে ১৫৫.২৩ রকাটি টাকা।   

 অদােয়মাগ্য ঋণ রথয়ক অদায়েয ায ৯১%। 
 

মফাজয়জর (BOESL) বয কাম যক্রভঃ 

 যকাবয ােতাে ফাংরায়দয়য কভ নক্ষভ ও বফয়দ গভয়নচ্ছু নাগবযকয়দয স্বে খযয়চ/বফনা খযয়চ No loss, Less 

profit এয বববত্তয়ত বফয়দয় কভ নংস্থায়নয রয়ক্ষয ১৯৮৪ ায়র ফাংরায়দ ওবাযীজ এভপ্লেয়ভন্ট এযাে াবব নয় 

বরবভয়টড (য়ফায়েয়র) প্রবতবষ্ঠত ে। 

 Employment Permit System (EPS) এয ভাধ্যয়ভ ২০০৮ ার য়ত রফায়েয়র ম্পূণ ন নরাআন বববত্তক 

ব্ফস্থানাে দবক্ষণ রকাবযোে কভী রপ্রযণ কযয়ে। গত ায়ড় অট ফেয়য EPS এয ভাধ্যয়ভ ১৫,১২৬ জন কভী চাকুবয 

বনয়ে রকাবযো গভন কয়যয়ে। 

 জড নায়ন ২০০৬ ার রথয়ক ফন্ধ থাকা শ্রভফাজায ফাংরায়দ যকায়যয ব্াত প্রয়চষ্টাে ২০১০ ার রথয়ক শুধু ভবরা 

গায়ভ নন্ট কভী রপ্রযয়ণয জন্য উমুি কযা ে। গত ায়ড় অট ফেয়য জড নায়ন রফায়েয়য়রয ভাধ্যয়ভ রভাট ৪০,২৫১ জন 

ভবরা গায়ভ নন্টন্স কভী গভন কয়যয়ে। 

 রফায়েয়র এ মাফত ২৭টি রদয়য ায়থ ববফান কাম নক্রমভ বযচারনা কয়যয়ে। 

 রফায়েয়র বফনা খযয়চও বফয়দয় কভী রপ্রযণ কয়য থায়ক। এফ রক্ষয়ত্র ংবিষ্ট রকা্পনানী কভীয আন্টাযববউ য়ত রয়দয় 

গভন ম নন্ত কর ব্ে ফন কয়য থায়ক। আয়তাভয়ধ্য রফায়েয়য়রয ভাধ্যয়ভ জড নায়ন ৩১৪ জন, ওভায়ন ১৫৮ জন, কাতায়য 

১০৭ জন, দুফাআ ২৬ জন, রৌবদ অযয়ফ ৭০ জন রভাট ৬৭৫ জন কভী রপ্রযণ কযা য়েয়ে।  
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Abbreviations 

Abbreviations Explanations 

BMET Bureau of Manpower, Employment and training 

TTC Technical Training Center 

IMT Institute of Marine Technology 

DEMO District Employment and Manpower Office 

BOESL Bangladesh Overseas Employment and Services Limited 

CIP Commercially Important Person 

GFMD Global Forum on Migration Development 

SDG Sustainable Development Goals 

IOM International Organization for migration 

ILO International Labor Organization 

MoU Memorandum of Understanding 

IM JAPAN International Manpower Development Organization, Japan 

EPS Employment Permit System 

NTVQF National Training and Vocational Qualifications Framework 

DTTTI Dhaka Technical Teachers Training Institute 

IDRA Insurance Development and Regulatory Authority 

PDT Pre Departure Training 

KOICA Korea International Cooperation Agency 

NSDC National Skill Development Council 

VTF Vigilance Task Force 

GAMCA GCC Approved Medical Centers’ Association 

 

 

 


