
২০১৫-১৬ থ থ ফছরয প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ থংস্থান ভন্ত্রণাররেয উরেখরমাগ্য র্থনমূঃ 

 

 (১) জুরাই, ২০১৫ দত জুন , ২০১৬ মভয়াদদ ৬,৮৪,৫৩৭ জন কভী বফদদশক কভ মংস্থান রাব কদযদে। এদদয 

ভদে ভশরা কভীয ংখ্যা ১,২৪,৯০২ জন। 

(২) প্রফাীদদয মপ্রশযত মযশভদেদেয শযভাণ ১৪৯৩১.১৬ শভশরয়ন ইউএ ডরায। 

(৩) ৬২টি প্রশক্ষণ মকদেয ভােদভ ৩,৩৫,৮৩৬ জন কভীদক মদদ ও শফদদদ কভ থংস্থান রারবয উরেরে 

বফববন্ন ট্রেরে প্রবক্ষণ প্রদান কযা ে। এরদয ভরে ভবরা প্রবক্ষণাথীরদয ংখ্যা ১,০৫,৫১৯ র্ন।  

(৪) বফববন্ন ভােভ রত বযক্রুটং এরর্ন্সীয বফরুরে এফং ‘প্রফাী নাযী কভী ববরমাগ ব্যফস্থানা ট্ররর’  ট্রম কর 

ববরমাগ াওো বগরেরছ তায ৬৫% ববরমাগ বনষ্পবি রেরছ।  

(৫) বফরদ গভরনচ্ছু কভীগরণয রেতনতা বৃবে, প্রফাী কভীগণ কর্তথক বফধ উারে ট্রযবভরেরন্সয থ থ ট্রদর ট্রপ্রযণ, 

ভেস্বত্ব ট্রেণীয তৎযতা/প্রতাযণা ট্রযাধ, বফধ উারে বফরদ গভন ংক্রান্ত বফলরে ট্রদ ব্যাব রেতনতা বৃবে, 

বনযাদ ববফান বনবিতকযণ এফং বফধ উারে ট্রযবভরেন্স ট্রপ্রযরণয র্ন্য বফএভআট ও এয ধীনস্থ দপ্তযমূরয 

ভােরভ বিকাে রেতনতামূরক বফজ্ঞবপ্ত প্রকা, স্যারেরাআে ও ট্রকফর টবব েযারনর, স্থানীে ট্রযবেও’য ভােরভ 

২৫ট বফজ্ঞবপ্ত প্রোয কযা ে। বফবাগীে ও ট্রর্রা ম থারে ৩৮,০০০ ববফান ংক্রান্ত পুবিকা, ৫৫০০০ বরপররে, 

ট্রাষ্টায, ব্রবউয, ট্রপষু্টন আতযাবদ বফতযন কযা রেরছ। দয দপ্তয এফং ট্রর্রা ম থারে বেআএভও ও টটবমূরয 

ভােরভ ববফান ংক্রান্ত ট্রভরাে এফং দয দপ্তরয ববফাী বদফ এফং বেবর্োর ট্রভরাে র্নরেনতা বৃবেয 

ররযয বুকররট্, ট্রাষ্টায,কবভক বুক, আতযাবদ বফতযণ,বববেও বি প্রদ থন এফং রেয গারনয অরোর্ন কযা ে। 

(৬) আ-রাবন থং এয ভােরভ বফরক-টটব, বভযপুয ঢাকা রত বফরদ গভরনচ্ছু ভবরারদয প্রবযণ কাম থক্রভ োলু 

কযাে ভবরা কভীগণ ঘরয ফরআ প্রবযণ গ্রণ কযরত াযরছন। ম থােক্ররভ ন্যান্য টটবমূকর্তথক আ-রাবন থং 

েবত োলুয বফলেট বফরফেনাধীন যরেরছ। 

(৭)ভাঠ ম থারেয প্রবযণ ট্রকরেয কাম থক্রভ ভবনেবযং এয র্ন্য বফরক-টটব, েট্টগ্রারভয প্রবযণ কাম থক্ররভ আ-

ভবনেবযং ব্যফস্থা োলু কযা রেরছ। পরর দয দপ্তরয ফরআ আ-রাবন থং প্রবযণ ও দাপ্তবযক কাম থক্রভ ভবনেবযং 

কযা ম্ভফ রে।  

 



(৮)বফরদর কভ থযত নাযী কভীরদয বনযািা বনবিত কযা ও ববরমাগ দ্রুত বনষ্পবিয র্ন্য বফএভআটরত 

Complaint Management Cell for Expatriates Female Workers নারভ 

একট ট্রর গঠন কযা রেরছ। এ ছাড়া ববরমাগ ংক্রান্ত তথ্য প্রদারনয র্ন্য েরাআন ট্রেবররপান োলু কযা 

রেরছ। 

(৯) শফএভইটি দয দপ্তদয অশবদমাগ ফক্স স্থাদনয ভােদভ যাশয অশবদমাগ গ্রণ ও প্রশতকাদযয ব্যফস্থা চালু 

কদয মফায ভান উন্নয়ন কযা য়। 

(১০) প্রশতদফদনাধীন ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছরয ট্রফারেরর ফ থাবধক (১০,২ ৩৮ র্ন) কভী র্ে থান, ট্রকাবযো, ফাআযাআন, 

ওভান ও ভারদ্বী বফববন্ন ট্রদর ট্রপ্রযণ কযরছ। 

(১১) ফাংরাদদদয অথ মনীশতদত গুরুত্বপূণ ম অফদাদনয স্বীকৃশত স্বরু বফদদশক মুদ্রা মপ্রযণকাযী কযাোগশযদত গত 

২৮.১২.২০১৫ইং তশযদে ১০ জন প্রফাীদক ফাশণশজযক গুরুত্বপূণ ম ব্যশি (অনাফাশ ফাংরাদদশ ) শনফ মাচনপূফ মক 

শআইশ কাড ম (শযচয় ত্র) প্রদান কযা দয়দে। 

(১২) ভারদয়শয়ায় শজ টু শজ প্লা প্রশিয়ায় ফাংরাদদশ কভী মপ্রযদণয উদেদে ১৮ মপব্রুয়াশয ২০১৬ তাশযদে 

ভারদয়শয়ায যকাদযয াদথ ভদ াতা স্মাযক (MoU) স্বাক্ষশযত দয়দে। 

(১৩) মৌশদ আযদফ গৃ কভী মপ্রযদণয রদক্ষয মপব্রুয়াযী, ২০১৫ াদর মৌশদ আযফ ও ফাংরাদদদয ভদে একটি MoU 

স্বাক্ষশযত য়। উি MoU স্বাক্ষশযত ওয়ায য ২০১৫ াদরয জুরাই দত জুন ২০১৬ ম থন্ত ৬০ াজায ৮৫৫ জন 

নাযী কভী মৌশদ আযফ গভন কদয।  যকাদযয পর শ্রভ কুেননশতক প্রদচষ্টায পদর মৌশদ আযফ অশধক ংখ্যক নাযী 

কভীয াাাশ তাদদয শনকে আত্মীয় পুরুল কভী শনদত  ম্মত দয়দে।  

(১৪) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী অশত ম্প্রশত (৪-৬ জুন ২০১৬ ইং তাশযদে) একটি উচ্চ ম মাদয়য প্রশতশনশধদর মৌশদ আযফ 

পয কদযদেন। মৌশদ ফাদায াদথ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয শিাশক্ষক বফঠদক ফাংরাদদ মথদক অশধক াদয কভী 

শনদয়াদগয শফলদয় অতযন্ত পরপ্রসূ আদরাচনা য়। এয ধাযাফাশকতায় গত ১০ আগস্ট ২০১৬ তাশযদে মৌশদ যকায 

ফাংরাদদ মথদক শফশবন্ন কযাোগশযদত কভী গ্রদণয উয আদযাশত শনদলধাজ্ঞা প্রতযাায কদয মনয়। 

(১৫) প্রফাী কল্যাণ ও বফরদবক কভ থংস্থান নীবত, ২০১৬ গত র্ানুোযী, ২০১৬ ভার  ভবন্ত্রবাে নুরভাদন রাব 

করযরছ এফং ২৬ ট্রভ, ২০১৬ তাবযরখ ট্রগরর্রে প্রকাবত ে। নীবতভারায অররারক র্াতীে বষ্টোবযং কবভট গঠন 

কযায কাম থক্রভ েরভান অরছ। ভাননীে প্রধানভন্ত্রী উক্ত কবভটয বাবত এফং এ ভন্ত্রণাররেয ভাননীে ভন্ত্রী -

বাবত।  



(১৬) ২০১৫-১৬ থ থ ফছরয ৩০ট ট্রর্রাে ৩০ট কাবযগবয প্রবযণ ট্রকে স্থান ীল থক প্রকরেয অওতাে ১৫ট 

টটবয এফং ৫ট অআএভট  স্থান ীল থক প্রকরেয অওতাে মুন্সীগঞ্জ ও োঁদপুরয ২ট অআএভটয বনভ থাণ কার্ 

ম্পন্ন রেরছ। 

(১৭) ২০১৫-১৬ থ থ ফছরয ৪০ট উরর্রাে ৪০ট কাবযগবয প্রবযণ ট্রকে ও েেগ্রারভ ১ট অআএভট স্থান 

ীল থক প্রকরেয অওতাে কাবযগবয প্রবযণ ট্রকে স্থারনয র্ন্য ২০ ট উরর্রাে র্বভ বধগ্ররণয কাম থক্রভ 

ম্পন্ন রেরছ।  

(১৮)এ ভন্ত্রণাররেয ট্রনর্তরত্ব গঠিত ২৩ দস্য বফবষ্ট বববর্ররন্স োস্করপা থ কর্তথক ২০১৫-১৬ থ থ ফছরয মাযা 

বফধবারফ বফরদর কভী ট্রপ্রযণকাযীরদয বফরুরে অআনানুগ ব্যফস্থা গ্ররণয র্ন্য ১২ট ববমান বযোরনা করয 

এফং ২ট বযক্রুটং এরর্বন্সরক বফরদবক কভ থংস্থান ও ববফাী অআন ২০১৩ এয অওতাে ট্রভাফাআর ট্রকাে থ এয 

ভােরভ র্বযভানা দরে দবেত করয। 

(১৯) শফদদ গভদনচ্ছু কভীগণ শনদজযাই শনদজদদয শবা মমন অনরাইদন মাচাই কযদত াদয ম রদক্ষয শফএভএটিয 

ওদয়ফাইদে অনরাইন শবা মচশকং দ্ধশতয ব্যফস্থা কযা দয়দে। শবা মচশকং এয ভয় এ মফা গ্রণকাযীগণ 

ংশিষ্ট মদদয আথ ম-াভাশজক ও মবৌদগাশরক তথ্যাশদও মদয় থাদক। 

(২০) International Manpower Development Organization (IM Japan) 

এয ারথ ১৭/০৮/১৫ বরঃ তাবযরখ প্রফাী কল্যাণ ও বফরদবক কভ থংস্থান ভন্ত্রণাররেয র্াারন ফাংরারদী 

Technical Intern ট্রপ্রযণ ম্পবকথত বফলরে চুবক্ত স্বাযবযত ে। এ চুবক্তয অওতাে ফাংরারদী 

Technical Intern গণ র্াারনয বফববন্ন ট্রকাম্পানীরত ২ ফছয Apprentice বররফ কার্ কযায 

য ১ ফছয োকুযী কযায সুরমাগ ট্ররে থারক মাযা উক্ত ভে ট্ররল ট্রদর বপরয অর। এ ট্রপ্রাগ্রারভয অওতাে 

ট্রেকরনারবর্ োন্সপায বফববন্ন ট্রেরে দয কভী বতবয ওোয সুরমাগ যরেরছ মাযা ফাংরারদরয থ থনীবতরত 

গুরুত্বপূণ থ ভূবভকা যাখরত াযরফ। 

(২১) UK based আন্তজমাশতক ভাদনয প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠান City & Guilds কর্তথক ILO এয Decent 

Work প্রকরেয অওতাে ফাংরারদ ট্রকাবযো কাবযগবয প্রবযণ ট্রকরে ৫০ র্ন প্রবযরকয র্ন্য 

Training of Trainers(ToT) প্রবযণ কাম থক্রভ ১৬/০৮/২০১৫ রত ১৩/০৯/২০১৫ ট্রভোরদ ম্পন্ন 

কযা রেরছ। 

(২২) KOICA (Korea International Cooperation Agency ) এয অথ মায়দন ঢাকা 

এফং চট্রগ্রাদভ ২টি টিটিশ অতযাধুশনক যঞ্জাভাশদ উন্নয়ন কযা দয়দে।  



(২৩) আইশডশফ (ইরাশভক মডবরাদভন্ট ব্যাংক ) এয অথ মায়দন ঢাকায শভযপুদয শফদকটিটিশয (ফাংরাদদ-

মকাশযয়া মেকশনকযার মট্রশনং মন্টায ) শনজস্ব জশভদত প্রশক্ষক প্রশক্ষণ মকে শনভ মাদণয রদক্ষয Loan 

Aggrement মভ, ২০১৬ মত স্বাক্ষশযত দয়দে।  

(২৪) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউশেদরয শদ্ধান্ত অনুমায়ী জাতীয় দক্ষতা ভান অজমদনয রদক্ষয ইশতভদে ২টি 

টিটিশদত NTVQF(National Technical and Vocational Qualification 

Framework) চালু দয়দে।   

(২৫) BTEB (Bangladesh Technical Education Board ) কর্তমক  ১২ টি মট্রদডয জন্য 

প্রণীত কাশযকুরাভ  অনুমায়ী শফএভইটিয আওতাধীন প্রশক্ষণ মকদে প্রশক্ষণ মদয়া দে। 

(২৬) মম কর দক্ষ কভীয প্রাশতষ্ঠাশনক মকান নদ মনই অথচ মদদয শফশবন্ন শল্প কাযোনায় কাজ কযদে অথ মাৎ 

ব্যফাশযক জ্ঞান আদে তাদদযদক অশত ম্প্রশত গৃীত  RPL (Recognition of Prior 

Learning) এয আওতায় প্রদয়াজনীয় প্রশক্ষণ প্রদান কদয যীক্ষা শনদয় ২০১৫ দন মভাে ২৯৯৪ জনদক 

নদ মদয়া দয়দে। এদত তাদদয  মফতন ও ভম মাদা ফহুগুন বৃশদ্ধ মদয়দে।  

(২৭) মৃত প্রফাী ফাংরাদদী কভীয ভযদদ ফাংরাদদদয শফভানফন্দদয মৌৌঁোয য ডাোমূ স্বয়ংশিয় বাদফ 

ওদয়জ আন মা ম কল্যাণ মফাদড ময Digital file opening software -এ ইনপুে শাদফ অন্তর্ভ মি কযা 

য়। পদর মৃদতয শযফাদযয দস্যদদয অনুকুদর আশথ মক অনুদান প্রদাদনয কাম মিভ গ্রণ কযা জতয য়। 

(২৮) চাকুশয শনদয় শফদদ গভনকাযী ৪৭ াজায ৬১৫ জন কভীদক শফদদ গভদনয পূদফ ম প্রাক -ফশ মগভন শিশপং 

প্রদান কযা দয়দে।  

(২৯) শফদদগাভী কভীদদয শনযাদদ শফদদ গভন এফং প্রতযাফতমনকাদর ৩টি আন্তজমাশতক শফভানফন্দদযয ভােদভ 

৬ রক্ষ ৮৪ াজায শফদদগাভী কভীদক প্রফাী কল্যাণ মডদেয ভােদভ ায়তা প্রদান কযা দয়দে। 

(৩০) ওদয়জ আন মায কল্যাণ মফ মাড প্রফাী কভী য ন্তানদদয জন্য ২০১২ ার মথদক শক্ষাবৃশি চালু কদযদে। 

ফতমভাদন শএশ , মজএশ, এএশ ও এইচএশ চায কযাোগশযদত শজশএ -৫ প্রাপ্ত শক্ষাথীদদয এ বৃশি 

মদওয়া য়।ওদয়জ আন মা ম কল্যাণ মফাড ম দত ৯০৫ জন প্রফাী কভীয মভধাফী ন্তানদক ১ মকাটি ৩৬ রক্ষ ৫২ 

াজায ৮০০ োকা শক্ষাবৃশি প্রদান  কযা দয়দে। 

(৩১) প্রফাদ মৃত্যযফযণকাযী ৩ াজায ৩৬৫ জন কভীয  মৃতদদ মদদ মপযত আনা দয়দে।  

(৩২) শফদদদ মৃত্যযফযণকাযী কভীয মৃতদদ মদদ আনয়দন ওদয়জ আন মা ম কল্যাণ মফাড ম দত ১ মকাটি ৫১ রক্ষ 

োকা ব্যয় কযা দয়দে।  



(৩৩) প্রফাদ মৃত্যযফযণকাযী কভীয মৃতদদ শযফন ও দাপন েযচ ফাফদ আশথ মক াায্য শদদফ ৩৫ াজায 

োকা কদয ২ াজায ৮১৪ জন কভীয শযফাযদক ৯ মকাটি ৮৪ রক্ষ ৯০ াজায োকা প্রদান কযা দয়দে ।  

(৩৪) শফদদদ বফধবাদফ গভনকাযী/বফধবদফ কভ মযত মৃত্যযফযণকাযী কভীয শযফাযদক ওদয়জ আন মা ম কল্যা ণ মফাড ম 

দত ৩ রক্ষ োকা কদয ৫ াজায ৮৬৮ জন কভীয শযফাযদক ১৬৫ মকাটি ৩ রক্ষ ৮৩ াজায ৫৩৭ োকা আশথ মক 

অনুদান প্রদান কযা দয়দে ।  

(৩৫) প্রফাদ মৃত্যযফযণকাযী কভীয মৃত্যযজশনত কাযদণ শনদয়াগকতমা /অন্য মকান ব্যশি /প্রশতষ্ঠান/ংস্থা দত 

মৃত্যযজশনত ক্ষশতপূযণ/ফদকয়া মফতন/াশব ম মফশনশপে/ইেযযদযে ফাফদ ১,১৩৯ জন কভীয অনুকূদর আদায়কৃত ৬৮ 

মকাটি ৫৩ রক্ষ ৬৩ াজায ৩৭৩ োকা তাদদয ওয়াশযদদয ভদে শফতযণ কযা দয়দে ।  

(৩৬)  প্রফাদ কভ মযত অফস্থায় গুরুতয আত/ঙ্গু/অসুস্থ ২৪ জন কভীদক শচশকৎা ায়তা ফাফদ ২৩ রক্ষ োকা 

প্রদান কযা দয়মে।  

(৩৭) শফদদদ শফশবন্ন কাযদণ গুরুতয অসুস্থ ২২ জন কভীদক ওদয়জ আন মা ম কল্যাণ মফাদড ময তত্ত্বাফধাদন মদদ 

মপযত এদন  যকাশয াাতাদর বশতম কযা দয়দে।   

(৩৮) প্রফাী কভী ও তাদদয শযফাদযয মদাযদগাড়ায় ওদয়জ আন মা ম কল্যাণ মফাদড ময মফামূ মৌৌঁদে মদয়ায 

রদক্ষয কর মন্টায চালু কযায ব্যফস্থা কযা দয়দে। 

(৩৯) ২০১৫-১৬ অথ ম ফেদয  ২৪৭৭ জন কভী দশক্ষণ মকাশযয়ায় গভন কদযদেন।  

(৪০) ফতমভান যকায ভশরা কভীদদয শফদদদ মপ্রযদণ উৎাশত কযায জন্য তাদদযদক যকাশয েযদচ 

প্রশক্ষদণয ব্যফস্থা কদযদে। যকাদযয এ রদক্ষয ফাস্তফায়ন কযায জন্য মফাদয়দর দক্ষ ভশরা গাদভ মন্ট কভী মপ্রযণ 

কযদে। ২০১৫-১৬ অথ ম ফেদয ৭৭৫২ জন ভশরা গাদভ মন্ট কভী চাকুযী শনদয় মফাদয়দদরয ভােদভ জড মান গভন 

কদযদেন।  

(৪১) ফাংরাদদ ওবাযীজ এভপ্লয়দভন্ট এন্ড াশব মদ শরশভদেড (মফাদয়দর) এয ভােদভ শফদদগাভী কভীদদয 

কর তথ্য এএভএ এয ভােদভ অফশতকযদণয জন্য এএভএ মগেওদয় স্থান কযা য়দে। 

(৪২) ২০১৫-১৬ অথ ম ফেদয ব্যাংক কর্তমক ৭,৭৪৭ জন শফদদগাভী ব্যশিদক অশবফান ঋণ ফাফদ ৭৮.৫৯ মকাটি 

োকা প্রদান কযা য় এফং উি োদত ৪৪.১৯ মকাটি োকা ঋণ আদায় কযা য়। 

(৪৩) ২০১৫-১৬ অথ ম ফেদয ব্যাংক কর্তমক শফ মদ মপযত ১১ জন ব্যশিদক পুনফ মান ঋণ ফাফদ ০.২৯ মকাটি োকা 

প্রদান কযা য় এফং উি োদত ০.৭৩ মকাটি োকা ঋণ আদায় কযা য়। 

(৪৪) ২০১৫-১৬ অথ ম ফেদয নত্যন ০৫ (াঁচ) টি াো মোরা ব্যাংক এয মভাে াোয ংখ্যা ৫৪টি দাঁশড়দয়দে। 



চিত্রঃ সেৌচি আরববর চবচভন্ন সেবাখাবে বাাংলাবিচি কমী সেরণ চবষবে চরোিস্হ সিম্বার অফ কমাে স এন্ড ইন্ডাচিে এর কর্তসপবের েবে ববঠক । 

 



 


