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Aa¨vq-1 

gš¿Yvjq cwiwPwZ 

 

 

1.1 f~wgKv: 

evsjv‡`‡ki weKvkgvb A_©bxwZ‡Z ˆe‡`wkK Kg©ms¯'v‡bi f~wgKv Ab¯^xKvh©| ‰e‡`wkK Kg©ms¯'vb Avgv‡`i Av_©-mvgvwRK 

Dbœq‡bi Ab¨Zg mnvqK kw³| Zuviv KóvwR©Z ˆe‡`wkK gy`ªv †`‡k †cÕiY K‡i Avgv‡`i ˆe‡`wkK gy`ªvi wiRvf©‡K kw³kvjx K‡i 

P‡j‡Q| Rbkw³‡Z mg…× evsjv‡`‡k 16 ‡KvwU gvby‡li g‡a¨ cÕvq 60% Rb‡Mvôx 18-59 eqm mxgvi g‡a¨| m¤¢vebvgq Kg©ÿg G 

Rbkw³‡K Rbm¤ú‡` cwiYZ K‡i ˆe‡`wkK Kg©ms¯'v‡bi gva¨‡g †`‡ki A_©‰bwZK mg…w× AR©‡bi j‡ÿ¨ eZ©gvb miKvi G †m±i‡K 

×_ªv÷ †m±i× wn‡m‡e †NvlYv K‡i‡Q|  

 

¯^vaxbZvi gnvb ¯'cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi †bZ…‡Z¡ 1971 mv‡j evsjv‡`k ¯^vaxb nIqvi ci hy× weaŸ¯Í 

evsjv‡`‡ki A_©bxwZ cybiæ×vi Kivi j‡ÿ¨ K~U‰bwZK ZrciZvi gva¨‡g ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb I Kgx© †cÕiY wel‡q ga¨cÕv‡P¨i gymwjg 

†`k¸‡jvi mv‡_ mg‡SvZvi m…wó nq| GiB avivevwnKZvq mËi `k‡Ki gvSvgvwS mgq †_‡K ga¨cÕv‡P¨ I DcmvMixq AÂ‡ji 

†`k¸‡jv‡Z evsjv‡`kx Kgx©‡`i ˆe‡`wkK Kg©ms¯'v‡bi j‡ÿ¨ Awfevmb ïiæ nq| ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb‡K DrmvwnZ I mnvqZv Kivi 

j‡ÿ¨ miKvi  1976 mv‡j Rbkw³, Kg©ms¯'vb I cÕwkÿY ey¨‡iv (weGgBwU) cÕwZôv K‡i| cieZx©‡Z 1984 mv‡j miKvwi ch©v‡q Kg©x 

evQvB I we‡`‡k Kg©x †cÕi‡Yi D‡Ï‡k¨ evsjv‡`k IfvimxR Ggcøq‡g›U GÛ mvwf©‡mm wjwgwUW (†ev‡q‡mj) bv‡g GKwU miKvwi wiµzwUs 

ms¯'&v cÕwZôv Kiv nq| Gici 1990 mv‡j I‡qR Avb©vm© Kj¨vY Znwej cÕwZôv Kiv nq eZ©gv‡b hv I‡qR Avb©vm© Kj¨vY †evW© bv‡g 

Kvh©µg cwiPvjbv K‡i Avm‡Q| cÕevmxKg©x‡`i Kj¨vY Ges ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb‡K mev©waK ¸iæZ¡ cÕ`vb K‡i evsjv‡`k miKvi 2001 

mv‡ji 20 wW‡m¤^i cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš ¿Yvjq bv‡g GKwU c…_K gš¿Yvjq MVb K‡i| G gš¿Yvjq MV‡bi D‡Ïk¨ nj 

cÕevmx Kgx©‡`i Kj¨vY wbwðZ Kiv Ges ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb m¤úªmviY Kiv| †`‡ki mKj AÂj n‡Z Kgx©‡`i we‡`k hvIqvi my‡hvM 

m…wómn Awfevmx Kgx©i Kj¨vY wbwðZ Ki‡Z G gš¿Yvjq wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡‧Q| cieZ©xKv‡j Awfevmx Kg©x‡`i Awfevmb e¨q 

wbe©v‡ni Rb¨ mnR k‡Z© FY cÕ`v‡bi j‡ÿ¨ 2011 mv‡ji GwcÕj gv‡m ÔcÕevmx Kj¨vY e¨vsK× cÕwZôv Kiv nq| GQvov,  bZzb kÖgevRvi 

AbymÜvb, Pvwn`v Abyhvqx cÕwkÿY †Kvm© cÕeZ©b, we‡`k cÕZ¨vMZ Kgx©‡`i cybtGKwÎKiY (Reintegration) Ges we‡`k Mg‡b‧Qz 

Kgx©‡`i cÕwkÿY cÕ`v‡bi gva¨‡g `ÿ Rbkw³ ˆZixi Rb¨ 2010 mv‡j A_© gš¿Yvjq KZ…©K wmW gvwb wn‡m‡e cÕ`Ë 140 ‡KvwU UvKv w`‡q 

gš¿Yvj‡qi AvIZvq ÖAwfevmb I `ÿZv Dbœqb ZnwejÓ MwVZ nq|   

 

cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq 71-72, cyivZb Gwjd¨v›U †ivW, B¯‹vUb †ivW, B¯‹vUb Mv‡W©b, XvKv-1000 G 

Aew¯'Z| G gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿xi †bZ…‡Z¡ 01 Rb mwPe, 03 Rb AwZwi³ mwPe, 09 Rb hyM¥mwPe. 11 Rb DcmwPe, 01 Rb 

DccÖavb, 08 Rb wmwbqi mnKvix mwPe/ mnKvix mwPe, 01 Rb wmwbqi mnKvix cÕavb/ mnKvix cÕavb Kg©iZ Av‡Qb|  

 

G gš¿Yvj‡qi wewfbœgyLx Kg©ZrciZvi d‡j we‡k ¦i 162 wU ‡`‡k 1 †KvwUi  AwaK evsjv‡`kx Kg©x Mgb K‡i‡Q| ‡`‡ki 

Kg©‣g Rb‡Mvôxi GKwU e…nr As‡ki ‰e‡`wkK Kg©ms¯'vb m…wó nIqvq GKw`‡K ‡hgb ‡`‡ki ‡eKviZ¡ n«vm ‡c‡q‡Q, ‡Zgwb Ab¨w`‡K 

c«evmx‡`i ‡c«wiZ g~j¨evb ‰e‡`wkK gy`«v ‡`‡ki Avg`vwb e¨q ‡gUv‡bv, ‰e‡`wkK gy`«vi wiRvf© e…w×mn ‡`‡ki A_©bxwZi PvKv‡K mPj 

ivL‡Z ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡Q| ১         ২০১৬     ৩০    ২০১৭      ৮,৯৪,০৫৪                                    

এফং তাদদয র্জিত রযর্ভট্যাদন্পয র্যভাণ ১২৭৬৯.৪৫ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায।   

 

১.২ র্বন  র্ভন:  

র্বন:  

বফদদর্ক কভ িংস্থাদনয সুদমাগ ম্প্রাযণ, প্রফাী ফাংরাদদী কভীদদয কল্যাণ  র্ধকায র্নর্িতকযণ এফং র্নযাদ 

র্বফাদনয ভাধ্যদভ রদদয অথ ি-াভার্জক ফস্থায উন্নয়ন।  
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র্ভন: 

অন্তজিার্তক শ্রভ ফাজাদযয চার্দা নুমায়ী প্রর্ক্ষদণয ভাধ্যদভ দক্ষ জনফর বতর্য, বফদদর্ক কভ িংস্থাদনয সুদমাগ ম্প্রাযণ, প্রফাী 

ফাংরাদদর্ কভীদদয র্ধকতয কল্যাণ  স্বাথ ি ংযক্ষণ  র্নযাদ র্বফান র্নর্িত কযদণয রদক্ষে র্বফান ব্যফস্থানায উন্নয়ন াধন।  

 

১.৩ রকৌরগত রক্ষে  উদেশ্য:   
 

১. দক্ষ জনফর বতর্য 

২. বফদদর্ক কভ িংস্থান ম্প্রাযণ 

৩. প্রফাী ফাংরাদদর্ কভীদদয কল্যাণ, র্নযাত্তা  র্ধকায র্নর্িতকযণ  

৪. রযর্ভদেন্প প্রফা বৃর্ি 

 

১.৪ প্রধান দার্য়ত্ব  কাম িাফর্র:  

 

ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND 

DIVISIONS (schedule I of the Rules of Business, 1996) নুমায়ী প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান 

ভন্ত্রণারদয়য প্রধান কাম িাফর্র র্ন¤œরূ:   

 

১. র্বফাী ফাংরাদদী কভীদদয ার্ফ িক কল্যাণ, র্নযাত্তা  র্ধকায র্নর্িতকযণ এফং তাদদয স্বাথ ি ংযক্ষণ; 

২. বফদদর্ক কভ িংস্থাদন অগ্রী ফাংরাদদর্ নাগর্যকদদয জন্য র্ফদদদ প্রচর্রত শ্রভফাজায ংযক্ষণ  ম্প্রাযণ এফং নতুন 

শ্রভফাজায সৃর্িয উদযাগ গ্রণ; 

৩. নতুন শ্রভফাজায নুন্ধাদনয রদক্ষে নতুন/প্রচর্রত শ্রভফাজায ংক্রান্ত গদফলণায ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ; 

৪. না ি, গৃকভী, ফয়স্কদফা, র্শু র্যচম িা, গাদভ িন্টস  আতোর্দ রায় প্রর্ক্ষদণয ভাধ্যদভ র্ধক াদয ভর্রা কভী র্ফদদদ রপ্রযদণ 

কাম িক্রভ গ্রণ  ভর্রা কভীদদয জন্য নতুন নতুন ফাজায নুন্ধান; 

৫. বফদদর্ক শ্রভ ফাজাদযয চার্দায দে াভঞ্জস্যপূণ ি রেদড প্রর্ক্ষদণয ভাধ্যদভ দক্ষ কভী সৃর্ি  ভানফম্পদ উন্নয়ন; 

৬. র্বফান ব্যয় হ্রা র্বফান ব্যফস্থানায় স্বচ্ছতা, জফাফর্দর্তা  শৃঙ্খরা র্নর্িতকযদণয ভাধ্যদভ সুান প্রর্তষ্ঠা কযা; 

৭. র্যক্রুটং এদজর্ন্পগুর্রয র্নফন্ধন, রাআদন্প প্রদান  তাদদয কাম িক্রভ র্যফীক্ষণ; 

৮. রদদয অথ ি-াভার্জক উন্নয়দন প্রফাী ফাংরাদদর্দদয র্ধক াদয ংগ্রণ  র্ফর্নদয়াদগয সুদমাগ সৃর্ি কযা;   

৯. রদদয কর ঞ্চর দত র্ফদলত নগ্রয ভোপ্রফণ উত্তযাঞ্চর দত কভীদদয র্ফদদদ মায়ায সুদমাগ সৃর্ি; 

১০. রযর্ভদেন্প প্রফা বৃর্ি  বফধ চোদনদর রযর্ভদেন্প রপ্রযদণ ফাংরাদদর্ কভীদদয উদ্বুিকযণ  ায়তা প্রদান;  

১১. প্রফাী ফাংরাদদর্দদয ভদধ্য ফাংরাদদদয ংস্কৃর্ত চচ িায় পৃষ্ঠদালকতা; 

১২. রদদ প্রতোগত প্রফাী কভীদদয র্ফদদদ র্জিত দক্ষতা  র্বজ্ঞতাদক রদদয উন্নয়দন ব্যফাদযয উদযাগ গ্রণ; 

১৩. ভন্ত্রণারদয়য ধীনস্থ র্ধদপ্তয  দপ্তযভদয (র্ফএভআট, রফাদয়দর, দয়জ অনা ি কল্যাণ তর্ফর, প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক) 

কাম িক্রভ র্যফীক্ষণ, ভল্যায়ন,  তত্ত্বাফধান  র্নয়ন্ত্রণ; 

১৪. র্ফদদস্থ ফাংরাদদ র্ভদনয শ্রভ উআং-এ জনফর র্নদয়াগ  তাদদয প্রার্নক কাম িার্দ ম্পাদন;  

১৫. র্বফান  দক্ষতা উন্নয়ন তর্ফর র্যচারনা; 

১৬. অন্তজিার্তক ংস্থাভদয াদথ রমাগাদমাগ এফং ন্যান্য রদদয যকায  ংস্থায াদথ এ ভন্ত্রণারদয়য ংর্িি র্ফলদয় চুর্ি   

ভদঝাতা স্মাযক ম্পাদন;  

১৭. এ ভন্ত্রণারদয়য য র্ িত র্ফলয় ংর্িি বফদদর্ক কভ িংস্থান নীর্ত, অআন  র্ফর্ধভ প্রণয়ন/ংদাধন; 

১৮. বফধ র্বফান  ফদন্ধ র্বর্জদরন্প োস্কদপা ি র্যচারনা কযা; 

১৯. বফধ দথ বফদদর্ক কভ িংস্থাদনয জন্য জনগদণয ভাদঝ উৎা সৃর্ি   বফধ র্বফাদনয ঝুঁর্ক  প্রতাযণা ম্পদকি 

দচতনতাভরক কভ িসূর্চ গ্রণ; 

২০. র্ফদদদ র্নদয়াগকৃত কভী, র্নদয়াগকাযী রদ  প্রার্েক তথ্যার্দ ংযক্ষণ। 

 

১.৫ াংগঠর্নক কাঠাদভা:   

 

প্রফাী কল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য নুদভার্দত াংগঠর্নক কাঠাদভা (TO&E)  নুমায়ী ০৪ট নুর্ফবাদগয ধীন ১২ট র্ধাখা, ১৭ট 

াখা  একট শ্রভফাজায গদফলণা রদরয অতায় এ ভন্ত্রণারদয়য কাম িাফর্র ম্পার্দত য়। নুদভার্দত গ িাদনাগ্রাভ নুমায়ী এ ভন্ত্রণারদয়য 

রভাে জনফর ১৩৮ জন মায ভদধ্য প্রথভ রশ্রর্ণয কভ িকতিা রভাে ৩৯ জন, র্দ্বতীয়, তৃতীয়  চতুথ ি রশ্রর্ণয জনফর রভাে ৯৯ জন। ভাননীয় ভন্ত্রীয 

রনতৃদত্ব র্চফ ০১ জন, র্তর্যি র্চফ ০৩ জন, ভেগ্মর্চফ ০৯ জন, উর্চফ ১১ জন, উপ্রধান ০১ জন, র্র্নয়য কার্য র্চফ/ কার্য 

র্চফ/ র্চদফয একান্ত র্চফ ২১ জন, র্র্নয়য কার্য প্রধান/ কার্য প্রধান ০১ জন, কার্য রপ্রাগ্রাভায ০১ জন  র্াফ যক্ষণ কভ িকতিা 
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০১ জন কভ িযত অদছন। এছাড়া এ ভন্ত্রণারদয়য ধীন র্ফদদস্থ রভাে ২৬ট রদদ ২৯ট শ্রভ উআং যদয়দছ। শ্রভ উআংভদ রভাে জনফর ১৮৫ 

জন মায ভদধ্য প্রথভ রশ্রর্ণ ৪৬ জন, র্দ্বতীয় রশ্রর্ণ ১৬ জন, তৃতীয় রশ্রর্ণ ১২২ জন  চতুথ ি রশ্রর্ণ ০১ জন। ভন্ত্রণারদয়য অআর্ট রদরয ০৮ট 

এফং অআন াখায ০৩ট দ সৃজদন জনপ্রান  থ ি ভন্ত্রণারদয়য ম্মর্ত ায়া র্গদয়দছ। যফতী অনুষ্ঠার্নকতা রদল জনফর র্নদয়াগ কযা 

দফ।  

 

াংগঠর্নক কাঠাদভা নুমায়ী নুর্ফবাগ  অতাধীন র্ধাখাভ র্ন¤œরূ:    

 

ক্রভ                        

১ প্রান  থ ি  ১ প্রান   

২ ফাদজে  রফা    

৩ ংস্থা    

২ কভ িংস্থান, র্রর্  গদফলণা  ৪ কভ িংস্থান-১   

৫ কভ িংস্থান-২    

৬ ভর্নের্যং  এনদপা িদভন্টস    

৩      ও      ৭ র্ভন-১   

৮ র্ভন-২   

৯ কল্যাণ   

৪ উন্নয়ন  প্রর্ক্ষণ  ১০ র্যকল্পনা    

১১ প্রর্ক্ষণ    

১২ উন্নয়ন    

 

১.৬ জনফর কাঠাদভা:   
 

ভন্ত্রণারদয়য নুদভার্দত জনফর কাঠাদভা (র্ফদদস্থ শ্রভ উআং ব্যর্তত) র্নম্নরূ :     

 

রগ্রড নম্বয    দর্ফ    নুদভার্দত দ    কভ িযত কভ িকতিা/ কভ িচাযী   শূন্য দ   ভন্তব্য 

   -১       ০১ ০১ -- -- 

   -২ র্তর্যি র্চফ   ০১ ০৩ -- র্তর্যি ০২ জন 

ংভের্িদত কভ িযত 

   -৩ ভেগ্মর্চফ    ০৩ ০৯ -- র্তর্যি ০৬ জন 

ংভের্িদত কভ িযত 

   -৪ উর্চফ   ০৮ ১১ -- র্তর্যি ০৩ জন 

ংভের্িদত কভ িযত 

   -৫ উপ্রধান    ০১ ০১ -- -- 

   -৬  

           

      প্রধান  

   -৯  

        

  প্রধান 

র্র্নয়য কার্য র্চফ/ কার্য 

র্চফ/ র্চদফয একান্ত র্চফ   

২১ ০৮ ১৩ -- 

র্র্নয়য কার্য প্রধান/ কার্য 

প্রধান   

০২ ০১ ০১ -- 

   -৯ র্াফ যক্ষণ কভ িকতিা   ০১ ০১ -- -- 

   -৯ কার্য রপ্রাগ্রাভায   ০১ ০১ -- -- 

   -১০ প্রার্নক কভ িকতিা   ২১ ০৭ ১৪ -- 

   -১০ ব্যর্িগত কভ িকতিা   ১৪ ০৫ ০৯ -- 

   -১০ কার্য র্াফ যক্ষণ কভ িকতিা ০১ -- ০১ -- 

   -১৩ াঁে ভৄদ্রাক্ষর্যক কাভ কর্ম্পউোয 

াদযেয 

০৮ ০৯ -- র্তর্যি ০১    

র্ফদদস্থ শ্রভ উআংদয় 

দায়ন প্রর্ক্রয়াধীন 
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   -১৪ কার্য রাআদের্যয়ান   ০১ ০১ -- -- 

   -১৪ কোর্য়ায   ০১ ০১ -- -- 

   -১৬ র্প কার্য কাভ কর্ম্পউোয 

ভৄদ্রাক্ষর্যক   

১৫ ১৫ -- -- 

   -১৬  গাড়ী চারক   ০৩ ০৩ -- -- 

   -২০  রডাচ যাআডায   ০১ ০১ -- -- 

   -২০  কো যকায ০১ ০১ -- -- 

   -২০  র্প ায়ক   ২৫ ২১ ০৪  

   -২০  র্যচ্ছন্নতা কভী    ০৫ ০১ ০৪   

   -২০  র্নযাত্তা কভী   ০২ -- ০২  

   -২০  ভারী/গাদড িনায   ০১ -- ০১  

 ফ িদভাে:   ১৩৮ ১০১ ৪৯ র্তর্যি ১২ জন  

কভ িযত 

 

১.৭ ভন্ত্রণারদয়য কাম িফণ্টন: 

 

প্রান  থ ি নুর্ফবাগ:  
 

১। উর্চফ (প্রান) এফং উর্চফ (ফাদজে  রফা) র্ধাখা এয উয র্ িত দার্য়ত্ব  কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান;  

২। ভন্ত্রণারদয়য কর কভ িকতিা/কভ িচাযীয ংস্থান/প্রান র্ফলয়ক/শৃঙ্খরা র্ফলয়ক/ রফতন, ভ্রভণ বাতা, র্চত্ত র্ফদনাদন ছুট  বাতা 

ভঞ্জুযী, র্জর্ পান্ড ংক্রান্ত, ঋণ ভঞ্জুযী/র্নদয়াগ/দদান্নর্ত/ফদরী/োআভদস্কর/র্দরকন রগ্রড ভঞ্জুযী ংক্রান্ত কাম িার্দ তত্ত্বাফধান; 

৩। ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী, র্চফ এফং ন্যান্য কভ িকতিাদদয র্ফদদ ভ্রভণ, প্রর্ক্ষণ, রর্ভনায আতোর্দদত ংগ্রণ ংক্রান্ত 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নুদভাদদনয জন্য ায-ংদক্ষ প্রস্তুত/যকা   অদদ জাযী ংক্রান্ত কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান;  

৪। ভন্ত্রণারদয়য কভ িকতিাদদয ভদধ্য প্রার্নক  অর্থ িক ক্ষভতা  িণ  পুনঃ িণ অদদ ংক্রান্ত কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান;  

৫। ভন্ত্রণারদয়য কভ িফন্টস ন  াখা ভদয ভদধ্য ভন্বয় তত্ত্বাফধান;  

৬। প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত ংদীয় স্থায়ী কর্ভটয বা ংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

৭। জাতীয় ংদদয প্রদনাত্তয ংক্রান্ত র্ফলয়ার্দ;  

৮। ভার্ক ভন্বয় বা/ন্যান্য বা ংক্রান্ত র্ফলয়ার্দ;  

৯। রাআদের্য ংক্রান্ত র্ফলয়ার্দ;  

১০। ভন্ত্রণারদয়য প্রদোকর ংক্রান্ত কাম িাফর্রয ভন্বয়   

১১। ভন্ত্রণারদয়য র্াফ ংক্রান্ত মাফতীয় কাজ তত্ত্বাফধান;   

১২। ভন্ত্রণারদয়য যাজস্ব ফাদজে/উন্নয়ন ফাদজে/ংদার্ধত ফাদজে প্রণয়ন, পুনউদমাজন, র্তর্যি ফযাে দাফী ংক্রান্ত কাম িাফর্র 

তত্ত্বাফধান;  

১৩। ভন্ত্রণারদয়য র্ডে অর্ত্ত র্নত্তর্ত্ত  ভন্বয়কযণ;  

১৪। দক্ষতা উন্নয়ন তর্ফর ংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

১৫। র্ফএভআট’য কভ িকতিাদদয র্নদয়াগ, দায়ন, দদান্নর্ত, ফদরী/ র্নদয়াগর্ফর্ধ প্রণয়ন ারনাগাদকযণ/ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ/ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, অআন, র্ফচায  ংদ র্ফলয়ক  ন্যান্য ভন্ত্রণারদয়য াদথ ভন্বয়/শৃঙ্খরা র্ফলয়ক কাম িাফর্র/ অর্থ িক  

প্রার্নক ক্ষভতা  িন/পুন: িন ংক্রান্ত কাম িাফর্র/ র্ডে অর্ত্ত র্নত্তর্ত্তকযণ আতোর্দ   

১৬। র্ফএভআট’য কভ িকতিা/কভ িচাযীয ংস্থান/ প্রান র্ফলয়ক/ শৃঙ্খরা র্ফলয়ক /দফতন, ভ্রভ  বাতা, র্চত্ত র্ফদনাদন ছুট  বাতা 

ভঞ্জুযী, র্জর্ পান্ড ংক্রান্ত, ঋণ ভঞ্জুযী/ র্নদয়াগ/দদান্নর্ত/ ফদরী/োআভদস্কর/র্দরকন রগ্রড ভঞ্জুযী (প্রদমাজে রক্ষদে) কাম িার্দ ;  

১৭। UNCC ফাদজে  মাফতীয় কাম িক্রভ;  

১৮। র্ফএভআট’য যীে/ভাভরা ংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

১৯। ভন্ত্রণারয়/ধীনস্থ দপ্তয ভদয ভার্ক /বেভার্ক/ফার্ল িক কাম িাফর্রয প্রর্তদফদন ংগ্র  ভন্বয় াধন;  

২০। কাউর্ন্পর কভ িকতিা/কাউর্ন্পর কা   র্নদয়াগ এফং ভন্ত্রণারদয়য কভ িকতিাদদয ংদদ মাতায়াদতয া ংগ্র আতোর্দ;  

২১। ভন্ত্রণারদয়য ভন্বয় বা ংক্রান্ত কাম িক্রভ;  

২২। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/ন্যান্য দপ্তদযয চার্দা নুমায়ী তথ্য ংগ্র  ভন্বদয়য ভাধ্যদভ রপ্রযণ;  

২৩। ভন্ত্রণারয়/ধীনস্থ দপ্তয ভদয ভার্ক /বেভার্ক/ফার্ল িক কাম িাফর্রয প্রর্তদফদন ংগ্র  ভন্বয় াধন;  

২৪। জাতীয় ংদদ উস্থাদনয জন্য ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত/ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী/ভাননীয় ভন্ত্রীয বালণ/র্েপ প্রস্তুতকযণ;  

২৫। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নফ িাচনী আদোয/প্রর্তশ্রুর্ত ফােফায়ন ংক্রান্ত কাম িক্রভ;  
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২৬। ভর্ন্ত্রর্যলদ বফঠদক গৃীত র্িাদন্তয ফােফায়ন  গ্রগর্তয প্রর্তদফদন রপ্রযণ;  

২৭। র্ফএভআট এফং এয ধীন র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাদনয দ সৃজন, ংযক্ষণ এফং স্থায়ীকযণ  

২৮। র্ফএভআট’য ধীদন যাজস্বখাদত স্থানান্তর্যত র্ফর্বন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পয দ সৃজন;  

২৯। প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক, রফাদয়দর এফং দয়জ অন িা ি কল্যাণ রফাদড িয কভ িকতিাদদয ংস্থান এফং প্রার্নক র্ফলয়ার্দ;  

৩০। APA, NIS, Innovation এয মাফতীয় কাম িাফর্র প্রণয়ন, বা অহ্বান, ফােফায়ন গ্রগর্ত  ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয াদথ 

ভন্বয় ংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

৩১।       কতৃিক্ষ কতৃিক প্রদত্ত ন্যান্য দার্য়ত্ব।  

 

কভ িংস্থান, র্রর্  গদফলণা নুর্ফবাগ:   
 

১। নতুন র্যক্রুটং রাআদন্প প্রদান র্ফলয়ক অদফদনেভ যীক্ষা র্নযীক্ষা এতদংক্রান্ত কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান;   

২। র্যক্রুটং এদজর্ন্পভদয রাআদন্প নফায়ন, প্রাপ্ত র্বদমাগ তদন্ত, ার্েভরক ব্যফস্থা গ্রণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান; 

৩। র্যক্রুটং এদজর্ন্পভদয র্ফদদদ কভী র্নদয়াদগয নুভর্ত প্রদান র্ফলয়ক কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান; 

৪। বফদদর্ক কভ িংস্থান ম্পর্কিত অআন, র্ফর্ধ, নীর্তভারা, অন্তজিার্তক কনদবনন ম্পর্কিত কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান; 

৫। নাযী র্বফান ম্পর্কিত কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান; 

৬। র্যক্রুটং এদজর্ন্পভদয াদথ বফদদর্ক কভ িংস্থান ম্পর্কিত র্ফলয়ার্দ, র্বফাী কভীয ভস্যার্দ ম্পর্কিত কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান; 

৭। নতুন/পুযাতন/প্রচর্রত শ্রভফাজায ংক্রান্ত গদফলণা, ডাোদফআজ, র্নদয়াগকাযী প্রর্তষ্ঠান ম্পর্কিত ডাোদফআজ প্রস্তুতকযণ, ংযক্ষণ 

 ারনাগাদকযণ ংক্রান্ত  কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান;   

৮। নতুন/পুযাতন/প্রচর্রত শ্রভফাজায ংর্িি রদভদয  থ িবনর্তক/উন্নয়ন কভ িকান্ড র কর রদদ রার্বর্ত্তক কভীয চার্দা 

র্ফলয়ক তথ্য/উাত্ত ংগ্র, গদফলণা, ম িাদরাচনা  নীর্ত প্রণয়ন ংক্রান্ত কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান; 

৯। ফাংরাদদদয কভী গ্রণকাযী রদভদয শ্রভ অআন ম িাদরাচনা র্ফলয়ক কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান; 

১০। নতুন/পুযাতন/প্রচর্রত শ্রভফাজাদযয উয র্ড র্বজ্যেয়ার কোদে/র্র্ড আতোর্দ প্রস্তুতকযণ, প্রার্েক তথ্যার্দ ম্বর্রত পুর্েকা 

ভৄদ্রণ, েীপ প্রস্তুতকযণ ম্পর্কিত কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান; 

১১। ফাংরাদদদয কভীগ্রণ কাযী রদদয াদথ র্দ্বার্ক্ষক বফঠক, জদয়ন্টস  কর্ভট  পয ংক্রান্ত কাম িাফর্র তত্ত্বাফধান; 

১২। ফাংরাদদদয কভীগ্রণ কাযী র্ফর্বন্ন রদদয াদথ চুর্ি/ভদঝাতা স্মাযক  ন্যান্য প্রদোকর স্বাক্ষয ম্পর্কিত কাম িাফর্র 

তত্ত্বাফধান  

১৩। ভন্ত্রণারয় ংর্িি র্ফর্বন্ন র্রর্ প্রণয়ন  র্যফীক্ষণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

১৪। ন্যান্য ভন্ত্রণারয়/র্ফবাদগয গৃীত অআন, নীর্ত আতোর্দয য ভতাভত প্রদান ংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

১৫। উিিতন কতৃিক্ষ কতৃিক প্রদত্ত ন্যান্য দার্য়ত্ব। 

 

র্ভন  কল্যাণ নুর্ফবাগ:   
 

১। র্ফদদস্থ শ্রভ উআং তথা প্রফাী কল্যাণ উআংভদয ১ভ, ২য়  ৩য় রশ্রণীয  কভ িকতিায দ সৃর্ি,  র্নদয়াগ, ফদর্র  প্রার্নক 

কাম িার্দ তত্ত্বাফধান ;    

২। শ্রভ উআং ভদয ২য়, ৩য় রশ্রণীয  ররাকার কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয ংস্থান  ভন্বয় ংক্রান্ত কাম িার্দ তত্ত্বাফধান; 

  

৩। শ্রভ উআং তথা প্রফাী কল্যাণ উআং ভদয ২য়  ৩য় রশ্রণীয কভ িকতিা/কভ িচাযী  ররাকার কভ িচাযীদদয শূঙ্খরাভরক কাম িার্দ 

তত্ত্বাফধান;   

৪। র্ফদদস্থ র্ভন র্যদ িন, র্যকল্পনা গ্রণ, ভর্নের্যং  ভল্যায়নকযণ   

৫। প্রফাী ফাংরাদদীদদয র্ধকায ংযক্ষণ  কল্যাণ ংক্রান্ত কাম িার্দ তত্ত্বাফধান;   

৬। দয়জ অন িা ি কল্যাণ তর্ফদরয ব্যফস্থানা ংক্রান্ত কাম িার্দ তত্ত্বাফধান;   

৭। প্রফাী কভী কতৃিক র্বদমাগ র্নত্তর্ত্ত  র্বদমাগভদয গর্তর্ফর্ধ ম িদফক্ষণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;   

৮। প্রফাী কভীদদয াথ ি ংর্িি র্ফলদয় শ্রভ উআং এফং র্ফদদস্থ ফাংরাদদ র্ভদনয াদথ াফ িক্ষর্ণক রমাগাদমাগ যক্ষা কযা ংক্রান্ত 

কাম িাফর্র তদাযর্ক;   

৯। CIP (NRB)  ন্যান্য ‘র্ফদল প্রফাী নাগর্যক সুর্ফধা’ ম্পর্কিত কাম িার্দ তদাযর্ক;   

১০। CIP (NRB)  র্ফদল সুর্ফধায অতায় র্নফ িার্চত প্রফাী ফাংরাদদীদদয র্বদমাগ র্নত্তর্ত্তকযণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;

  

১১। প্রফাী ফাংরাদদী যাজবনর্তক ংগঠদনয াদথ রমাগাদমাগ যক্ষাকযণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;   

১২। প্রফাী ফাংরাদদীদদয র্ফর্নদয়াদগ উৎার্তকযণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;   
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১৩। CIP (NRB)/র্ফদল নাগর্যক সুর্ফধা এয অতায় র্নফ িার্চত প্রফাীদদয প্রাপ্ত সুর্ফধা  ন্যান্য র্ফলদয় কাম িক্রভ ফােফায়ন 

ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;   

১৪। প্রফাীদদয জন্য বর্ফষ্যদত র্ধকতয সুর্ফধা প্রদাদনয র্ফলয়ার্দ র্নত্তন্নকযণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;   

১৫। বফধদথ ফাংরাদদদ রযর্ভট্যান্প রপ্রযদণয র্ফলদয় ফাংরাদদ ব্যাংক  ন্যান্য অর্থ িক প্রর্তষ্ঠাদনয াদথ ার্ফ িক রমাগাদমাগ 

যক্ষাকযণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;   

১৬। প্রফা দত রযর্ভট্যান্প দ্রুত প্রার্প্তয র্ফলদয় অর্থ িক প্রর্তষ্ঠাদনয াদথ ার্ফ িক রমাগাদমাগ যক্ষাকযণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক; 

  

১৭। রযর্ভট্যান্প গ্রীতাদদয র্ফর্নদয়াগ কাম িক্রদভ প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;    

১৮। Regional Consultative Process ভুি Colombo Process এফং Abu Dhabi Dialogue এয 

গৃীত র্িান্তফরী ফােফায়ন র্ফলদয় ভর্নের্যং;   

১৯। Global Forum on Migration Development (GFMD) দম্মরন ভদ গৃীত র্িান্তফরী ফােফায়ন 

র্ফলদয় ভর্নের্যং;   

২০। র্বফান ংক্রান্ত অন্তজিার্তক আদবন্টস  অদয়াজন/ আদবদন্টস  ংগ্রদণয জন্য substantive কাম ি ম্পাদন;   

২১। জার্তংঘ ন্যান্য অন্তজিার্তক ংস্থায নুান/ কনদবনন/ র্িান্ত র্ফলদয় দদক্ষ গ্রণ;   

২২। UN Convention, ১৯৯০ ম্পর্কিত র্ফলয়াফরী;    

২৩। উিিতন কতৃিক্ষ কতৃিক প্রদত্ত ন্যান্য কাম িাফর্র।   

 

উন্নয়ন  প্রর্ক্ষণ নুর্ফবাগ:   
 

১।  র্র্র্’য রক্ষে র্চর্িতকযণ এফং তা ফােফায়ন ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;  

২।  IOM/ILO/UN-Women এয াদথ উন্নয়ন ংক্রান্ত র্ফলয় রমাগাদমাগ  ভন্বয়;  

৩।  ভন্ত্রণারয়  ভন্ত্রণারদয়য ধীন ংস্থাভদয কর উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রর্ক্রয়াকযণ, ংদাধন, নুদভাদন, ফােফায়ন  

ভর্নের্যং ম্পর্কিত মাফতীয় কাম িাফর্র তদাযর্ক;  

৪।  উন্নয়ন প্রকল্প  কভ িসূর্চ ভদয থ ি র্ফবাজন  থ ি ছাড়কযণ ম্পর্কিত কর কম িাফরী তদাযর্ক;  

৫।  ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা, রপ্রর্ক্ষত র্যকল্পনা, MDG/SDG আতোর্দ এ জাতীয় কর র্যকল্পনা র্ফলয়ক কর কাম িাফর্র 

তদাযর্ক;  

৬।  এ ভন্ত্রণারয় ংর্িি এনর্জ কতৃিক ফােফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;  

৭।  উন্নয়ন প্রকল্পভদয র্ফলদয় র্ফর্বন্ন Aid Memoire  চুর্িয য ভতাভত প্রদান ংক্রান্ত কম িাফরী তদাযর্ক;  

৮।  উন্নয়ন দমাগী ংস্থা কতৃিক গৃীত/ফােফায়নাধীন এ ভন্ত্রণারয় ংর্িি প্রকল্প/কভ িসূচীয রপাকার দয়ন্টস  র্াদফ কাজ কযা ংক্রান্ত 

কাম িাফর্র তদাযর্ক;   

৯।  উন্নয়ন প্রকল্প ফােফায়দন র্ফর্বন্ন উন্নয়ন দমাগী ংস্থায ায়তায কাম িক্রভ গ্রণ  ফােফায়ন ংক্রান্ত কাম িাফর্র  তদাযর্ক;  

১০।  উন্নয়ন প্রকল্পভদয গ্রগর্ত প্রর্তদফদন অআএভআর্ডদত রপ্রযণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র তদাযর্ক;  

১১।  ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূচী  উন্নয়ন ফাদজে ংর্িি MTBF প্রণয়ন, ফােফায়ন  ভর্নের্যং ংর্িি কর কাম িাফর্র তদাযর্ক;  

১২।  এর্ডর্ ম িাদরাচনা বায অদয়াজন এ ংর্িি মাফতীয় কাম িাফর্র তদাযর্ক;  

১৩।  র্যকল্পনা াখা ১,২ এফং উ-প্রধান (র্যকল্পনা  উন্নয়ন ) এয কাম িাফর্র ভর্নের্যং;  

১৪।  উিিতন কতৃিদক্ষয র্নদদ িদ ন্যান্য কাম িাফর্র।  

  

1.৮ Awfevmb I `ÿZv Dbœqb Znwej 

 

gš¿Yvj‡qi Aax‡b `ÿZv Dbœqb Znwej bv‡g GKwU Znwej i‡q‡Q| GB `ÿZv Dbœqb ZnwejwU c…_K GKwU cwiPvjbv †evW© 

Øviv cwiPvwjZ n‡‧Q| A_© gš¿Yvjq KZ…©K mxW gvwb wn‡m‡e 2009-10 A_©-eQ‡i cÕ`Ë 70 (mËi) †KvwU I 2010-11 A_©-eQ‡i cÕ`Ë 

70 (mËi) †KvwUmn me©‡gvU 140 (GKkZ Pwjøk †KvwU) UvKv w`‡q Awfevmb I `ÿZv Dbœqb Znwej MwVZ nq| Awfevmb I `ÿZv 

Dbœqb Znwe‡ji A_©vq‡b we‡`‡k kÕgevRvi msiÿY I m¤úªmviY, bZzb kÕgevRvi AbymÜvb, Pvwn`v Abyhvqx cÕwkÿY †Kvm© cÕeZ©b, 

we‡`‡k cÕZ¨vMZ Kgx©‡`i cybtcÕwkÿY Ges we‡`k Mg‡b‧Qz Kgx©‡`i cÕwkÿ‡Yi gva¨‡g `ÿZv Dbœqb Kivi Rb¨ wewfbœ cÕwkÿY Kg©m~wP 

ev¯Íevqb Kiv n‡‧Q| G Znwej myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ ÖAwfevmb I `ÿZv Dbœqb Znwej cwiPvjbv bxwZgvjv, 2010Ó cÕYqb Kiv 

nq| cÕYxZ bxwZgvjvi Aax‡b G gš¿Yvj‡qi mwPe Gi †bZ…‡Z¡ weGgBwU, A_© gš¿Yvjq, kÕg I Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq, wkÿv gš¿Yvjq, 

evsjv‡`k Ggcøqvm© †dWv‡ikb Ges evqiv×i cÕwZwbwai mgš^‡q 08(AvU) m`m¨ wewkó GKwU cwiPvjbv †evW© MVb Kiv nq| G Qvov G 

cwiPvjbv †evW©-‡K mvwe©K mnvqZv Kivi j‡ÿ¨ G gš¿Yvjqmn A_© gš¿Yvjq, kÕg I Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq, wkÿv gš¿Yvjq, weGgBwU, 

evsjv‡`k e¨vsK, evsjv‡`k-Rvg©vb wUwUwm, weAvBGgwU, KvwiMwi wkÿv Awa`ßi Ges †emiKvwi ms¯'v wn‡m‡e evsjv‡`k Ggcøqvm© 

†dWv‡ikb Gi cÕwZwbwaM‡Yi mgš^‡q MwVZ 12 (evi) m`m¨ wewkó GKwU cwiPvjbv KwgwU i‡q‡Q|   
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১.৯ র্ফদদস্থ র্ভদন শ্রভ উআং: 
 

র্ফদদদ ফর্স্থত ফাংরাদদ দূতাফা  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য প্রদয়াজনীয় দমার্গতায় যকায শ্রভফাজায ম্প্রাযদণয কাজ ব্যাত রযদখদছ। 

র্ফগত রজাে যকাদযয ভদয় র্ফদদস্থ ফাংরাদদ র্ভনভদ ৮১ট দ ম্বর্রত ১৬ট শ্রভ উআং চালু র্ছর (অবুধাফী, কুদয়ত, কাতায, 

র্রর্ফয়া, ভান, ভারদয়র্য়া, র্যয়াদ, রজো, ফাযাআন, দুফাআ, র্োপুয, র্উর, আযাক, আতারী, জাান, জড িান)। ফতিভান যকায ক্ষভতায় 

অায য র্ফদদদ শ্রভফাজায ম্প্রাযদণয উদেদশ্য ১০৪ট দ ম্বর্রত ১৩ট নতুন শ্রভ উআং সৃজন কযা য় (র্ভরান, ব্রুনাআ, গ্রী, দর্ক্ষণ 

অর্িকা, দের্রয়া, র্ভয, রেন, র্.অয রজদনবা, ভারদ্বী, যার্য়া, ংকং, থাআল্যান্ড, ভর্যা)। ফতিভাদন শ্রভ উআংদয়য ংখ্যা দার্ড়দয়দছ 

২৯ট এফং রভাে জনফদরয ংখ্যা ১৮৫ জন। পদর র্ফদদদ শ্রভফাজায নুন্ধান  ম্প্রাযণ এফং ফাংরাদদ দত অয র্ধকাদয কভী 

রপ্রযণ কযা ম্ভফ দফ। ফতিভান যকাদযয পর শ্রভ কূেবনর্তক তৎযতায পদর র্ফযভান শ্রভফাজায ধদয যাখায াাার্ াম্প্রর্তক ভদয় 

নতুন নতুন শ্রভফাজায র্াদফ আদতাভদধ্য ংকং, জড িান, ভর্যা, ররফানন, রাল্যান্ড, সুআদডন, রফরারু, াপুয়ার্নউর্গর্ন, র্র্র্র, 

অরদজর্যয়া, দর্ক্ষণ অর্িকা, এোদোরা, কদো, তাজার্কোন, উজদফর্কোন, রকার্যয়া, রুভার্নয়া, দের্রয়া, কানাডা, যার্য়া, সুদান, 

ভারদ্বী, থাআল্যান্ড প্রভৃর্ত রদদ কভ িংস্থাদনয উদেদশ্য কভী রপ্রযণ কযা ম্ভফ দচ্ছ। 

 

1.১০ gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb `ßi/ms¯’vmg~‡ni mswÿß weeiY: 

 

cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq wb‡¤œv³ 4wU `ßi/ms¯'vi gva¨‡g mvwe©K Kvh©µg cwiPvjbv I ev¯Íevqb Ki‡Q: 

1. Rbkw³, Kg©ms¯'vb I cÕwkÿY ey¨‡iv (weGgBwU) 

2. evsjv‡`k IfvimxR Ggcøq‡g›U GÛ mvwf©‡mm wjwg‡UW (†ev‡q‡mj) 

3. I‡qR Avb©vm© Kj¨vY †evW© 

4. cÖevmx Kj¨vY e¨vsK 

 

wb‡gœ gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb `ßimg~‡ni mswÿß weeiY Zz‡j aiv nj:  

 

1.10.1 Rbkw³, Kg©ms ’̄vb I cÖwkÿY ey¨‡iv (weGgBwU):  
 

`‣Zv Dbœqb I KvwiMwi cÕwk‣Y cÕ`v‡bi gva¨‡g †`‡ki wecyj Rb‡Mvôx‡K Rbm¤ú‡` cwiYZ K‡i cÕwk‣YcÕvß Kgx©‡`i 

†`‡k I we‡`‡k Kg©ms¯'v‡bi e¨e¯'v Kivi j‡‣¨ 1976 mv‡j Rbkw³, Kg©ms¯'vb I cÕwk‣Y ey¨‡iv (weGgBwU) cÕwZôv Kiv  nq| cÖwZôvi 

ci †_‡KB ey¨‡iv mvgwMÕKfv‡e ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb e¨e¯'vcbv I `‣ Rbkw³ ˆZwii j‡ÿ¨ cÕwk‣Y cÕ`vb Ges we‡`‡k Kg©x †cÕiY ïiæ 

K‡i| †emiKvwi LvZ‡K DrmvwnZ Kivi j‡‣¨ 1984 mb †_‡K wiµzwUs G‡RwÝ‡K Kgx© †cÕi‡Yi AbygwZ cÕ`vb Kiv nq hvi mvwe©K 

wbqš¿Y ey¨‡ivi Dci b¨¯Í nq| gš¿Yvj‡qi Aby‡gv`bcÕvß mKj ai‡Yi Pvwn`vi AbyK~‡j ey¨‡iv ewnM©gb QvocÎ cÕ`vb K‡i _v‡K| cÕevmx 

Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvj‡qi cÕkvmwbK wbqš¿Yvaxb G `ßiwU evsjv‡`wk `‣ I A`‣ mKj †kªwYi Kgx©i †`‡k-we‡`‡k 

Kg©ms¯'v‡bi my‡hvM m…wó, AvZ¥Kg©ms¯'v‡b mnvqZv, kªg evRv‡ii Z_¨vewj msMÕn I M‡elYvg~jK Kvh©µg, AvaywbK we‡k¦i Pvwn`v Abyhvqx 

Rbkw³i `‣Zv e…w×mn cÕevmx‡`i Rb¨ wewfbœ Kj¨vYg~jK Kg©KvÛ cwiPvjbv Ki‡Q| Awfevmb e¨e¯'vcbv I cÕevmx Kg©x‡`i Rb¨ 

Kj¨vYg~jK Kg©KvÛ‡K AwaKZi MwZkxj I m¤cÕmviY Kivi j‡‣¨ miKvi 2001 mv‡j cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq 

bv‡g GKwU ¯^Zš¿ gš¿Yvjq MVb K‡i Ges Rbkw³ Kg©ms¯'vb I cÕwk‣Y ey¨‡iv†K G gš¿Yvj‡qi Awafy³ Kiv nq|  

 

1.১0.2 evsjv‡`k IfvimxR Ggqcø‡g›U GÛ mvwf©‡mm wjwg‡UW (†ev‡q‡mj):  
 

¯^‧QZvi mv‡_ `‣ Kg©x‡K webv Li‡P ev ¯^íZg Li‡P we‡`‡k ‡cÕiY I miKvwi AvbyK~‡j¨ Rbkw³ ‡cÕi‡Yi †‣‡Î `ªæZ Kvh©Ki 

e¨e¯'v MÕn‡Y m‣g GKwU cÕwZôvb M‡o †Zvjvi j‡‣¨ 1984 mv‡j evsjv‡`k IfvimxR Ggcøq‡g›U GÛ mvwf©‡mm wjwg‡UW (†ev‡q‡mj) 

cÕwZwôZ nq| G‡Z miKv‡ii 51% †kqvi Ges †emiKvwi 49% †kqvi avh© Kiv nq| †emiKvwi 49% †kqvi GLbI weµq Kiv nqwb| 

AwZ `ªæZZvi mv‡_ wb‡qvMKvix cÕwZôvbmg~‡ni Pvwn`v †gvZv‡eK ‡hvM¨ Kg©x †cÕiY I AvšÍR©vwZK kªg evRv‡i evsjv‡`‡ki kÕw gK‡`i 

fveg~wZ© mgybœZ †i‡L we‡`‡k Kg©ms¯'v‡bi †‣‡Î msL¨vi †P‡q Kg©x‡`i ¸YMZ gv‡bi Dci ¸iæZ¡ cÕ`vb K‡i we‡`‡ki kÕg evRv‡i 

evsjv‡`k miKv‡ii ms¯'v wn‡m‡e Rbkw³ ‡cÕiY Kvh©µg cwiPvjbv Kiv †ev‡q‡m‡ji Ab¨Zg cÕavb KvR|  

 

1.১0.3 I‡qR Avb©vm© Kj¨vY †evW©:  
 

we‡k¦i wewfbœ †`‡k Kg©iZ cÕevmx evsjv‡`wk Kg©x I Zv‡`i cwiev‡ii mvwe©K Kj¨v‡Y 1990 mv‡j I‡qR Avb©vm© Kj¨vY 

Znwej MwVZ nq| cieZx©Kv‡j GwU I‡qR Avb©vm© Kj¨vY †ev‡W© iƒcvšÍwiZ nq| 11 m`m¨ wewkó GKwU cwiPvjbv †evW© Gi Kvh©µg 

cwiPvjbv K‡i Avm‡Q| cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvj‡qi mwPe c`vwaKvi e‡j †ev‡W©i †Pqvig¨vb Gi `vwqZ¡ cvjb 

K‡ib| GQvov †ev‡W©i m`m¨ wn‡m‡e cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq, AvBb, wePvi I msm` welqK gš¿Yvjq, ciivóª 
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gš¿Yvjq, ¯^ivóª gš¿Yvjq, A_© gš¿Yvjq, †emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq, evsjv‡`k e¨vsK, Rbkw³, Kg©ms¯'vb I cÕwkÿY 

ey¨‡iv Ges evqivi cÕwZwbwa i‡q‡Q| I‡qR Avb©vm© Kj¨vY †ev‡W©i cwiPvjK (A_© I Kj¨vY) G †ev‡W©i m`m¨ mwPe|  

 

1.১0.4 cÖevmx Kj¨vY e¨vsK  

 

g~j¨evb †iwg‡UÝ †cÕiYKvix Ges evsjv‡`‡ki A_©bxwZ‡Z Afvebxq Ae`vb ivLv Awfevmx Kg©x‡`i mnR k‡Z© FY cÕ`v‡bi 

j‡ÿ¨ miKvi 11 A‡±vei 2010 mv‡j ÔÔcÖevmx Kj¨vY e¨vsK AvBb, 2010ÕÕ cv‡ki gva¨‡g cÕevmx Kj¨vY e¨vsK cÕwZôv K‡i Ges 

gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 20 GwcÕj, 2011 mv‡j e¨vsKwUi ïf D‡Øvab †NvlYv K‡ib|  

 

1.11 Ab¨vb¨ Kvh©vejx:   

 

ক্রভ   কাদজয ধযণ    র্ফফযণ      

১ র্নদয়াগ  ২০১৬-১৭ থ ি ফছদয ভন্ত্রণারদয়য যাজস্বখাদত াঁে ভৄদ্রাক্ষর্যক কাভ কর্ম্পউোয াদযেয ০৫ জন, র্প 

কার্য কাভ কর্ম্পউোয ভৄদ্রাক্ষর্যক ০২ জন, কার্য রাআদের্যয়ান ০১ জন এফং কোর্য়ায ০১ জন রভাে 

০৯ জনদক র্নদয়াগ কযা য়।   

২ দদান্নর্ত  ২০১৬-১৭ থ ি ফছদয ভন্ত্রণারদয়য যাজস্বখাদত র্প কার্য কাভ কর্ম্পউোয ভৄদ্রাক্ষর্যক দত প্রার্নক 

কভ িকতিা দদ ০৮ জন এফং াঁে ভৄদ্রাক্ষর্যক কাভ কর্ম্পউোয াদযেয দত ব্যর্িগত কভ িকতিা দদ ০৯ 

জন রভাে ১৭ জনদক দদান্নর্ত প্রদান কযা য়।  

৩ অর্থ িক  

প্রার্নক 

ক্ষভতা  িণ   

এ ভন্ত্রণারদয়য ফাদজে াখা দত ০৩ নদবম্বয ২০১৬ তার্যখ প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারদয়য 

কভ িকতিাগদণয অর্থ িক  প্রার্নক ক্ষভতা  িণ অদদ জাযী কযা য়। 
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Aa¨vq-2 

ev‡RU 2016-2017 

 

2.1 cÖevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi 2016-17 A_©-eQ‡ii ev‡RU: 

2.1.1 যাজস্ব ফাজজজে ফযাদ্দ: 

(ংকমূ াজায োকা) 

ককাড 

নং 

প্রততষ্ঠাজনয নাভ ংজাতধত ফাজজে 

2016-17 

প্রকৃত ব্য ফতষ্ট ভন্তব্য 

6501 তিফার 68,43,20 52,83,44 15,59,76  

6506 অন্তজজাততক প্রততষ্ঠান মূ (অআওএভ) 13,00 00 13,00  

6531 জনতি, কভ জংস্থান ও প্রতক্ষণ ব্যুজযা 99,13,50 84,50,64 14,62,86  

6542 তফজদস্থ শ্রভ উআংমূ 76,38,27 37,86,18 38,52,09  

6596 যাজস্ব ফাজজে কথজক থ জানকৃত উন্নন কভ জসূতি 45,00 42,71 2,29  

 কভাে (নুন্নন ফাজজে) 244,52,97 175,62,97 68,90,00  

 উন্নন ফাজজে     

6501 তিফার 16,06,00 6,58,77 9,47,23  

6531 জনতি, কভ জংস্থান ও প্রতক্ষণ ব্যুজযা 220,76,00 141,47,80 79,28,20  

 কভাে (উন্নন ফাজজে) 236,82,00 148,06,57 88,75,43  

 ফ জজভাে (নুন্নন + উন্নন) 481,34,97 323,69,54 157,65,43  

 

২০১৬-২০১৭ থ ি ফছদযয ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ(এর্ডর্)দত ন্তভু িি উন্নয়ন প্রকল্পভদয নুকূদর ফযাে, থ ি ফভৄর্ি 

 ব্যদয়য গ্রগর্ত                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(রক্ষ োকায়)                                                                    

ক্রঃ

 
নং 

প্রকদল্পয 

ধযণ 
প্রকল্প 

ংখ্যা 
201৬-1৭ থ িফছদযয ংদার্ধত 

এর্ডর্দত ফযাে 

২০১৬-১৭           জ্যন ২০১৭  

ম িন্ত ফভৄর্ি 
 

২০১৬-১৭           জ্যন  

২০১৭ ম িন্ত ব্যয় 
গ্রগর্ত তকযা 

ায 

রভাে  র্জর্ফ 
 

প্রকল্প 

াায্য 
রভাে র্জর্ফ 

 

প্রকল্প 

াায্য 
(DPA) 

রভাে র্জর্ফ 
 

প্রকল্প 

াায্য 
(DPA) 

ফযাদে

য 

র্ফযী

রত 
 

ফভৄর্ি

য 

র্ফযীদত 

১. র্ফর্নদয়াগ ৫ট ২১০৭৬.০

০ 

২১০৭৬.

০০ 

- 

১৭১৫০.০

০ 

১৭১৫০.০

০ 
-- 

১৩৩১৪.

৫১ 

১৩৩১৪

.৫১ 
- 

৬৩.১৭

% 

৭৭.৬৪% 

২

. 
কার্যগযী 

ায়তা 
২ট ২৬০৬.০০ 5০৬.00 

২১০০.০

০ 
২০৪৪.০০ ৫০৬.০০ 

১৫৩৮.০

০ 

১৬৪৮.৪

৬ 

৪৯৫.৬

৯ 
১১৫২.৭৭  

৬৩.২৬

% 

৮০.৬৫

% 

রভােঃ ৭ট 
২৩৬৮২.০

০ 

২১৫৮২.

০০ 

২১০০.০

০ 

 

১৯১৯৪.০

০ 

 

১৭৬৫৬.০

০ 

১৫৩৮.০

০ 

১৪৯৬২.

৯৭ 

১৩৮১০

.২০ 
১১৫২.৭৭ 

৬৩.১৮

% 

৭৭.৯৫% 
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Aa¨vq-3 

cÖevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq KZ©„K ev Í̄evwqZ Kvhv©ewj I AMÖMwZ 

 

 ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK †cÕÿvc‡U AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvj‡qi 

Ab¨Zg `vwqZ¡ n‡jv †`‡ki Kg©ÿg Rb‡Mvôxi Rb¨ ˆe‡`wkK Kg©ms¯'v‡bi my‡hvM m…wó Kiv| evsjv‡`k n‡Z cÕwZ eQi D‡jøL¨‡hvM¨ 

msL¨K Kgx ©iv we‡k¦i wewfbœ †`‡k hv‡‧Qb| miKv‡ii wewfbœ c`‡ÿc, Kgx© MÕnYKvix †`‡ki mv‡_ wØ-cvwÿK m¤úK©, mswkøó †`kmg~‡ni 

A_©‰bwZK mÿgZv, Kgx© MÕnYKvix †`kmg~‡ni Dbœqb Kvh©µg BZvw` Abyl½mg~nI we‡`‡k Kgx© wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î Ab¨Zg wbqvgK wn‡m‡e 

KvR K‡i| GQvovI evsjv‡`wk Kgx©‡`i †gav, cwikÕg, `ÿZv, wbôv, mZZv I wek¦¯ÍZv we‡`kx wb‡qvMKvix‡`i g‡a¨ Av¯'v m…wó‡Z 

mnvqK n‡q‡Q| we‡`kMvgx Kgx©‡`i Rb¨ miKvi KZ©…K cÕ`Ë cÕwkÿY, cÕvK-ewnM©gb weªwds Ges ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb Kvh©µ‡g M…nxZ 

wewfbœ c`‡ÿc Awfevmb cÕwµqvq BwZevPK f‥wgKv cvjb Ki‡Q| 

৩.১                   t  

১ রা জ্যরাআ/২০১৬ দত ৩০ জ্যন/২০১৭ ম িন্ত ৮,৯৪,০৫৪ জন কভী বফদদর্ক কভ িংস্থান রাব কদযদছ। তন্দধ্য দক্ষ কভী ৪,০৯,৪৪৮ জন, 

দক্ষ কভী ৩,৭৬,৮৭৩ জন  অধা দক্ষ কভী ১,০৭,৭৩৩ জন এফং এদদয ভদধ্য পুরুল কভীয ংখ্যা ৭,৮১,৬২৩ জন এফং ভর্রা কভীয 

ংখ্যা ১,১২,৪৩১ জন। আর্ন্ডদদন্ডন্টস  র্বায় এনর্ র্নদয় র্ফদদদ প্রফাী কভীদদয রাষ্য র্দদফ গভন কদযদছ ১০,২৪৩ জন। সুতযাং 

রাষ্য র্ফদদদ রভাে ৯,০৪,২৯৭ জন গভন কদযদছ।  

৩.১.১                  t 

                              তথ্য t 

 ২০১৬-২০১৭ ২০১৫-২০১৬ ২০১৪-২০১৫           (+)    

    (-)     

                    

     

৮,৯৪,০৫৪    ৬,৭২,৭২১    ৪,৫৩,৩৯৮    ৩২.১০%     

                                     

                            (  ও       )           t 

                                     

2012-13 4,32,154 

2013-14 3,98,294 

2014-15 4,53,398 

2015-16 6,72,721 

2016-17 ৮,৯৪,০৫৪ 

           Z_¨ †_‡K †`Lv hvq †h, ২০১৬-২০১৭ A_© eQ‡i c~‡e©i eQ‡ii Zzjbvq we‡`‡k Kg©x Mg‡bi msL¨v ৩২.১০% e…w× †c‡q‡Q|  

 ‰e‡`wkK Kg©ms¯'v‡bi cwigvY cÕwZ eQiB GKB _v‡K bv| we‡`‡k Kgx© wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î wewfbœ †`‡ki A_©‰bwZK Kg©KvÛ, Dbœqb 

Kvh©µ‡gi MwZ cÕK…wZ, wiµzwUs G‡RwÝi D‡`¨vM BZ¨vw` wewea welqvw` KvR K‡i _v‡K| miKvi me©`vB ˆe‡`wkK Kvh©µg‡K Z¡ivwš^Z 

Kivi Rb¨ mswkøó mKj‡K cÕ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÕ`vb K‡i| 

 weMZ eQimg~‡n ˆe‡`wkK Kg©ms¯’v‡bi wPÎ wb¤œiƒc t  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

     :       ’  ডাোদফজ 
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3.1.2 †iwg‡UÝ AvniY 

 

২০১৬-১৭ A_©eQ‡i প্রফাীদদয রপ্রর্যত রযর্ভদেদন্পয র্যভাণ ১২৭৬৯.৪৫ র্ভর্রয়ন আউ.এ ডরায। 2015-16 A_© eQ‡i    

           14931.16 wgwjqb BDGm Wjvi     2014-15 A_© eQ‡i †iwg‡U‡Ýi cwigvY wQj 15316.94 wgwjqb 

BDGm Wjvi| Zb¥‡a¨ ‡mØw` Avie n‡Z 2267.22 wgwjqb gvwK©b Wjvi, mshy³ Avie AvwgivZ n‡Z 2093.54 wgwjqb 

gvwK©b Wjvi, hy³ivóª n‡Z 2424.32 wgwjqb gvwK©b Wjvi, gvj‡qwkqv n‡Z 1103.62 wgwjqb gvwK©b Wjvi †iwg‡UÝ 

G‡m‡Q| weMZ A_©eQ‡ii Zzjbvq G A_©eQi †iwg‡UÝ cÕevn K‡g hvIqvi †bc‡_¨ †hmKj KviY RwoZ Zb¥‡a¨ we‡`‡k 

weKvk G‡R‡›Ui Kvh©µg, ûwÛ e¨emvi cÖmvi cÕevmx Kg©x‡`i Abxnv BZ¨vw` Ab¨Zg| miKvi G mKj wPwýZ cÖwZK~jZv 

KvwU‡q DVvi j‡ÿ¨ eûwea Kvh©µg MÕnY K‡i‡Q| ˆea c‡_ Z_v e¨vswKs P¨v‡b‡j †iwgU¨vÝ †cÕi‡Y cÕevmx Kg©x‡`i DØy× 

Kivi j‡ÿ¨ we‡`k '̄ kÕgDBsmg~n e¨vcK cÕPviYvg~jK Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| GQvovI we‡`kMvgx Kg©x‡`i we‡`k 

Mg‡bi c~‡e©B †`‡k e¨vsK GKvD›U †Lvjv eva¨Zvg~jK Kiv n‡q‡Q|cvkvcvwk we‡`kMvgx Kg©x‡`i wcÕ wWcviPvi †Uªwbs G 

Gwel‡q weªwds †`qv n‡‧Q| 

২০১৬-১৭                                 (wgwjqb wnmv‡e): 

থ ি 

ফছয 

রৌর্দ 

অযফ 

আউএআ কাতায ভান ফাযাআন কুদয়ত আউএএ ভেিযাজে ভারদয়র্য়া র্োপুয ন্যান্য রভাে 

২০১৬-

১৭ 

২২৬৭.২২ ২০৯৩.৫৪ ৫৭৬.০২ ৮৯৭.৭১ ৪৩৭.১৪ ১০৩৩.৩১ ১৬৮৮.৮৬ ৮০৮.১৬ ১১০৩.৬২ ৩০০.৯৯ ১৫৬২.৮৮ ১২৭৬৯.৪৫ 

উৎ: ফাংরাদদ ব্যাংক 

রযর্ভদেন্প প্রার্প্তদত উদেখদমাগ্য রদভদয াআ র্চে (wgwjqb wnmv‡e): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.১.৩               t 2015-16 A_©eQ‡i cÕ_gev‡ii gZ jÿvwaK bvix Kgx© ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb jvf K‡i‡Q| 2016-17 A_© 

eQ‡i ১,১২,৪৩১ জন bvix Kgx©i ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb n‡q‡Q|  2015-16 A_© eQ‡i                   । D³ A_© eQ‡i 1,24,902 

Rb bvix Kgx©i ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb n‡q‡Q| 2014-15 A_© eQ‡i            89,245 Rb | 

                                               t 

 

        

 

                    

২০০৫-০৬ ১৫,৫৯৭ জন 

২০০৬-০৭ ১৯,১০৫ জন 

২০০৭-০৮ ১৯,৬৩২ জন 

২০০৮-০৯ ২৩,২৬২ জন 

২০০৯-১০ ২৪,০৭৮ জন 

২০১০-১১ ৩০৯০৪ জন 
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২০১১-১২ ৩০,৮৩৪ জন 

২০১২-১৩ ৪৭,৭৯০ জন 

২০১৩-১৪ ৬৫,৪১৯ জন 

২০১৪-১৫ ৮৯,২৪৫ জন 

২০১৫-১৬ ১,২৪,৯০২ জন 

 ২০১৬-১৭ ১,১২,৪৩১ জন 

  

র্ফর্বন্ন থ িফছদয নাযী কভী রপ্রযদণয গ্রাপ র্চে 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         :        ডাোদফজ। 

 

      bvix Kgx©‡`i MšÍe¨ †`k n‡‧Q DcmvMixq Ges Ab¨ Avie †`kmg~n| 2016-17 A_© eQ‡i ‡mØw` Avi‡e me‡P‡q †ekx bvix Kgx© 

†cÕiY Kiv n‡q‡Q| A_©vr, G A_©eQ‡i †mØw` Avi‡e 71,433 Rb bvix Kg©x Mgb K‡i‡Q| †mØw` Avi‡ei ci †ekx bvix Kg©x Mg‡bi 

†ÿ‡Î  RW©vb I Igvb মথাক্রদভ র্দ্বতীয় এফং তৃতীয় ফস্থাদন অদছ।  

 

২০১৬-১৭ াদর উদেখদমাগ্য রদভদ  নাযীকভী র্নদয়াদগয ংখ্যা র্নম্নরূঃ 

থ িফছয  রৌর্দ অযফ আউএআ কাতায ভান ররফানন জড িান ন্যান্য   রভাে  

২০১৬-১৭ ৭১৪৩৩ ৩৫৭২ ৩৪৮৪ ১০২৭১ ১৭৬৫ ২০৮২২ ১০৮৫ ১১২৪৩২ 

সূেঃ র্ফএভআট’য ডাোদফজ।  

                                   

র্ফর্বন্ন রদদ নাযী কভী গভদনয াআ র্চে 
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৩.১.৪  র্নযাদ নাযী র্বফান বৃর্িদত গৃীত কাম িক্রভঃ 
 

 র্ফদদদ নাযী কভী র্নদয়াদগয জন্য যকায র্ফর্বন্ন উদযাগ গ্রণ কদযদছ। ভর্রা গৃকভীদদয অফার্ক প্রর্ক্ষণ 

প্রদান, বালা র্ক্ষা, ং    রদদয বালা, অচায-অচযণ, ংস্কৃর্ত আতোর্দ র্ফলদয় তাদদয ক্ষভতা বৃর্িয জন্য র্নর্ফড় 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দচ্ছ।  

 গৃকভ ি রায় র্নযাদ নাযী র্বফান কাম িক্রভ রজাযদায কযণাদথ ি রজরা ম িাদয় গঠিত কর্ভটয ভাধ্যদভ উভেি 

কভী ফাছাআ  ফাছাআকৃত কভীদদয র্নকেস্থ টটর্দত প্রর্ক্ষণ প্রদান কদয তাদদয বফদদর্ক কভ িংস্থাদনয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা দয়দছ।  

  বফদদর্ক কভ িংস্থাদন গাদভ িন্টস  কভীদদয চার্দায রপ্রর্ক্ষদত র্ফর্বন্ন টটর্দত চরভান গাদভ িন্টস  রেদড প্রর্ক্ষদণয 

াাার্ র্ফর্জএভআএ’য াদথ রমৌথ উদযাদগ র্ফর্বন্ন টটর্দত গাদভ িন্টস  রেদড প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দচ্ছ।  

 র্ফএভআটয অতায় ফতিভাদন ৩৩ট টটর্দত গৃকভ ি রায় প্রর্ক্ষদণয রভয়াদ ২১র্দন দত বৃর্ি কদয ৩০র্দন কযা 

দয়দছ। টটর্ ভদ তাদদয অফার্ক প্রর্ক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ।  

 গৃকভ ি রায় নাযী কভীদদয দক্ষতা বৃর্ি  কভ িদক্ষদে গ্রণদমাগ্যতা বৃর্িয জন্য াউজ র্কর্ং প্রর্ক্ষণ ম্যানুদয়র 

অদডে কযা দয়দছ। 

 ভর্রা গৃকভীদদয র্ফনা র্বফান ব্যদয় রৌর্দঅযফ ভধ্যপ্রাদচেয কদয়কট রদদ গৃকভী রায় রপ্রযণ কযা দচ্ছ। 

 

৩.১.৫ ভতরা কভীজদয যাতন হ্রাকজে গৃীত দজক্ষঃ 

            ফাংরাজদত নাযী কভীযা মাজত কজয ককাজনা ধযজণয তনম জাতন ফা যাতনয তকায না  কজন্য তফজদস্থ ফাংরাজদ দূতাফামূ 

ংতিষ্ট কদজয কর্তজক্ষ ও তনজাগকতজায াজথ কমাগাজমাগ যক্ষা কজয থাজক। এ ধযজণয ঘেনা জানায াজথ াজথ দূতাফা তফতবন্ন ধযজনয 

দজক্ষ গ্রণ কজয থাজক; মা তনম্নরূ : 

 

 তফজদগাভী ভতরা কভীজদয তফজদ মাওায পূজফ জ ৩০ তদজনয অফাতক প্রতক্ষণ কদা । প্রতক্ষজণ গন্তব্য কদজয 

যীতত-নীতত-বালা, কাজজয ধযণ, তযজফ, তনযাত্তা, প্রজাজন কক্ষজে ংতিষ্ট কদজ ফতস্থত দূতাফাজয াজথ 

কমাগাজমাজগয দ্ধতত আতুাতদ ম্পজকজ জিতন কযা ।  

 নাযী কভীজদয তনযাত্তা তনতিতকযজণ কৌতদ অযজফয তযাদ ও কজদ্দা , ওভান, দতক্ষণ ককাতযা ও জড জাজন ফাংরাজদ 

দূতাফাকয তত্ত্বাফধাজন ৫টি কআপ কাভ প্রততষ্ঠা কযা জজে। 

 তফজদগাভী নাযী কভীজদয মাফতী তথ্য প্রদান ও কল্যাজণয উজদ্দজে যকায ও UN-Women এয কমৌথ 

উজযাজগ নাযী তবফাী তথ্য ককন্দ্র স্থান অআএরও এফং অআওএভ এয াতা তফতবন্ন জিতনতা মূরক 

কাম জক্রভ তযিারনা কযা জে। 

 র্ফদদদ কভ িযত নাযী কভীদদয র্নযাত্তা র্নর্িত কযা  র্বদমাগ দ্রুত র্নত্তর্ত্তয জন্য র্ফএভআটদত Complaint 

Management Cell for Expatriates Female Workers নাদভ একট রর গঠন কযা 

দয়দছ। 

 ভারদয়র্য়া, রৌর্দ অযফ  জড িাদন কভ িযত কভীদদয তাৎক্ষর্ণকবাদফ রফা প্রদাদনয জন্য ঢাকায় প্রফা ফন্ধু কর 

রন্টস ায (+০৯৬৫৪৩৩৩৩৩৩) স্থান কযা দয়দছ এফং রফা প্রদান কযা দচ্ছ। 

 নাযী কভীজদয াজথ প্রতাযণা, তনম জাতন ও যাতন কযাধকজে তফজদস্থ ফাংরাজদ দূতাফা কর্তজক তনতভতবাজফ ক 

কদজয পুতর, আতভজগ্রন, অআনজফা প্রদানকাযী কর্তজক্ষ, তনজাগকতজা কক্ষে তফজজল াাতার কর্তজজক্ষয 

াজথ কমাগাজমাগ যক্ষা এফং এ তফলজ তনতভতবাজফ ভতনেতযং কযা ; 
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 তফজদজ ফাংরাজদজয নাযী কভীজদয যাতন হ্রাকজে এফং াতা প্রদাজনয জন্য শ্রভ উআংজয কে কডজে 

অশ্রপ্রাথী নাযী কভীয নাভ তনফন্ধন কযা । তায ফতণ জত ভস্যাতদয তবতত্তজত তায  নাজভ একটি নতথ ক ারা  এফং 

তা তনষ্পতত্ত কযায জন্য একজন অআন কাতযকক সুতনতদ জষ্টবাজফ দাতত্ব প্রদান কযা । 

 ফাংরাজদজ ফা ংতিষ্ট কদজয তযক্রুটিং এজজতন্পয ভাধ্যজভ তনজাগকতজায ঠিকানা ফা কমাগাজমাগ নম্বয াওা ম্ভফ জর 

নতততফরজম্ব তনজাগকতজায াজথ কমাগাজমাগ কযা  এফং ফাংরাজদী নাযী কভীয ভতাভত ও তায াতফ জক 

কল্যাজণয তফলটি গ্রাতধকায তদজ ভজ াতায ভাধ্যজভ তাজক তনজাগকতজায ফাা কাজজ কপযৎ াঠাজনা  থফা 

তনজাগকতজায াতা কদজ াঠাজনা । 

 াতরজ অা নাযী কভী তনজাগকতজায তফরুজদ্ধ াযীতযক ফা কমৌন তনম জাতজনয তবজমাগ অনজর াজথ াজথ তায 

প্রজাজনী স্বাস্থু যীক্ষা কযা । তবজমাজগয প্রাথতভক তুতা াওা কগজর তনজাগকতজায তফরুজদ্ধ ংতিষ্ট থানা 

কপৌজদাযী ভাভরা দাজয কযা । 

 তনজাগকতজা চুতি নুমাী কফতন-বাতা, অফান,  ায, তিতকৎা, কদজ অা-মাওায তফভান বাড়া আতুাতদ তফলজ 

মাথামথবাজফ প্রতত ারন জে তকনা তা দূতাফা কর্তজক তনতভতবাজফ ভতনেতযং কযা । 

 সুস্থ ভতরা কভীজদয ংতিষ্ট কদজ তিতকৎায ব্যফস্থা কযা । প্রজাজজন কদজ কপযত এজন তিতকৎা কযা  

এফং তিতকৎায জন্য জফ জাচ্চ ১ রা  োকা ম জন্ত অতথ জক াায্য কদা । 

 ভতরা কভী অনায কক্ষজে ংকং যকায ংকংস্থ কর তযক্রুটিং এজজন্পীজক ক কদজয াআজকাে জ কর্তজক 

এতপজডতবেকৃত “কোর ততকউতযটি প্রতুন ে ”গ্রণ ফাধ্যতামুরক কজযজে। এজত কজয ংকংজ ভতরা 

কভীজদয ভানফাতধকায কর ধযজনয প্রজাজনী কফা প্রদাজন এজজন্পীমূ অআনগত বাজফ ফাধ্য থাজক। 

 কৌতদ অযজফ নাযী কভীজদয তনযাত্তা ক কদজয াজথ চুতিজত কভীয তনজজয কাজে কভাফাআর যা ায তফলটি 

তনতিত কযা জজে। মাজত কজয কভী কম ককাজনা ভস্যা দূতাফাজক তাৎক্ষতণকবাজফ ফতত কযজত াজয;   

 তফজদজ নাযী কভীজদয তবফান তনযাদ কযায রজক্ষু তফতবন্ন কদজয াজথ ম্পাতদত চুতি নুাজয ফাংরাজদজ 

ভতরা কভী কপ্রযজণয জন্য নুজভাতদত তযক্রুটিং এজজতন্পয প্রাক কমাগ্যতা তজজফ উি তযক্রুটিং এজজতন্পয তীত 

কাম জক্রভ, সুনাভ, তফজদজ কভী কপ্রযজণয ংখ্যা ন্যান্য তফলজক তফজফিনা কযা জে।  

 তাোড়া নাযী কভীজদয সুযক্ষা ভতরা কভী কপ্রযজণয নুজভাদন  প্রাপ্ত তযক্রুটিং এজজতন্পয তনকে জত ১৫ রক্ষ োকা 

জাভানত যা া জে।  

 ককাজনা তযক্রুটিং এজজন্পী ভতরা কভীজদয তনজ প্রতাযণা কযজর  ংতিষ্ট এজজন্পীয তফরুজদ্ধ অআনগত,অতথ জক জতযভানা,  

প্রজাজজন রাআজন্প ফাততর ন্যান্য অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা জ থাজক; 

      

৩.১.৬ র্বফান ংক্রান্ত অআন, র্ফর্ধ  নীর্ত প্রণয়ন: 

 

K) c«evmx Kj¨vY I ‰e‡`wkK Kg©ms¯'vb bxwZ, 2016 MZ Rvbyqvwi, 2016  gwš¿mfvq Aby‡gv`b jvf K‡i‡Q Ges 26 ‡g, 2016 

Zvwi‡L evsjv‡`k ‡M‡R‡U c«KvwkZ nq| bxwZgvjvi Av‡jv‡K RvZxq wóqvwis KwgwU MVb Kivi Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| gvbbxq c«avbgš¿x 

D³ KwgwUi mfvcwZ Ges G gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x mn-mfvcwZ| G Qvov bxwZgvjvwU ev¯Íevq‡bi Rb¨ GKwU Action Plan ‰Zixi 

KvR Pjgvb Av‡Q|  

 খ)  প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় কতৃিক প্রণীত  প্রফাী কল্যাণ রফাড ি অআন, ২০১৭ এয খড়া গত ২০/০৩/২০১৭ তার্যদখয 

ভর্ন্ত্রবা বফঠদক নীর্তগতবাদফ নুদভাদন কযা য়। ভর্ন্ত্রবা বফঠদকয র্ন্ধান্ত নুমায়ী প্রফাী কল্যাণ রফাড ি অআন, ২০১৭ এয খড়া 
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প্রদয়াজনীয় ংদাধনপূফ িক রবটংদয়য জন্য গত ২৮/০৩/২০১৭ তার্যদখ ভর নর্থ ররর্জদরটব  ংদ র্ফলয়ক র্ফবাদগ রপ্রযণ কযা 

দয়দছ। 

গ)  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নদদ িনা নুমায়ী র্ফদদগাভী ফাংরাদদর্ কভীদদয তবাগ ফীভায অতায় অনয়দনয র্নর্ভত্ত প্রফাী কল্যাণ  

বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় কতৃিক এতদ ংক্রান্ত একট Standard নীর্তভারা প্রণয়দনয উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। এ রদক্ষে ফীভা 

উন্নয়ন  র্নয়ন্ত্রণ কতৃিক্ষ (Insurance Development and Regulatory Authority IDRA) কতৃিক র্ফদদগাভী 

কভীদদয তবাগ ফীভায অতায় অনয়দনয র্নর্ভত্ত একট খড়া নীর্তভারা প্রণয়ণ কযা দয়দছ। খড়া নীর্তভারাট চূড়ান্তকযদণয কাম িক্রভ 

প্রর্ক্রয়াধীন যদয়দছ। 

 

3.2 wiwRIbvj Kbmvj‡UwUf cÖ‡mm: 

 

3.2.1 Aveyavwe WvqvjMt-  

                                                                                     ২০০৮      

                                   য়া                                                           একট প্লােপভ ি     

                                                                                                          

      ও                                           ও                                                             

         কভী          কভী                                           ও                                      

     

 র্ডর্ড’য ৪                            য়য      য়ার           ২৩-২৪          ২০১৭                              

                                                                                                      

                                                                   বায় র্িান্ত গৃীত য় রম ফাংরাদদ রৌর্দ 

অযদফয াদথ রমৌথবাদফ কভীদদয জন্য রাস্ট এযাআবার কভ িসূর্চ ফােফায়ন কযদফ। 

 
                                                     

৩ ২ ২           :           ১২                                                              

           : Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Nepal , 

Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand     Viet Nam                                 

                 করদম্বা প্রদ                           ,                     ,          ও 

                                                        

 
                   ৫                                        :  

a) Skills and Qualification Recognition, 
b) Fostering Ethical Recruitment,  
c) Pre-Departure Orientation and Empowerment,  
d) Remittances      
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e) Labour Market Analysis. Bangladesh is the chair of the Fostering Ethical 
Recruitment thematic thematic area.  
 
                Fostering Ethical Recruitment                                             
২০১৬-১৭                                                                         

 Fifth Ministerial Consultation of the Colombo Process held on 25 August 2016 

in Colombo, Srilanka 

 3rd meeting of the Thematic Area Working Group (TAWG) on “Fostering 

Ethical Recruitment” and 2nd Symposium on “Promoting Regulatory 

Harmonization of Recruitment Intermediaries in the Colombo Process 

Member States” held in Bangkok, 17-18 May 2017. 

 

3rd meeting of the Thematic Area Working Group (TAWG) on “Fostering Ethical Recruitment” 
                             

         ররা এ                                                                                  ও   

                                  ব্যাত যাখদফ   

  

3.2.3 ey`v‡c÷ cÖ‡mm t 

 ব্যদাজস্ট প্রজ তবফান ংক্রান্ত একটি অঞ্চতরক কপাযাভ। দস্য, ম জজফক্ষক এফং াতা প্রদানকাযী কদমূ াযেতযক 

তবজ্ঞতা তফতনভ, অজরািনা বা আতুাতদয ভাধ্যজভ তবফান ব্যফস্থানা সুান প্রততষ্ঠা ংস্থাটি কাজ কযজে। ফতজভাজন অন্ন 

Global Compact মা ২০১৮ এয কল তদজক                                           Senior Level বা, 

  p    l   l  on  l   ion           য                                                          ৫  

        ১                                              ১৩                        Ministerial 

Declaration মা এ কপাযাজভয জন্য তুন্ত গুরুত্বপূণ জ এফং এ নুমাী আযাক, আযান, অপগাতনস্তান, াতকস্তান আতুাতদ কদজয ভাআজগ্রন 

গবন্যজান্প উন্নজনয রজক্ষু আউজযাতান আউতনন, ব্যরজগতযা, কনদাযল্যান্ড, াজেতয, নযওজ, সুআজডন, সুআজাযল্যান্ড, তুযে, মৄিযাজু এয 

থ জাজন                                                                                                  

                                                                                                            ১  

                                                                 

    ৬- ৮          ১৬   :                       Legal Migration and Asylum to Sweden study 

visit, ১৮-১৯ জটাফয ২০১৬ তি: তাতযজ  াতফ জায কফরজগ্রজড Working Group Meeting on the Silk routes 

Region, এফং ১৪-১৫ তডজম্বয ২০১৬ তি: তাতয  দস্য কদমূজয Senior Officials Meeting তুযজেয অন্টারাজত 

নুতষ্ঠত । এোড়াও ০১-০২ ভাি জ ২০১৭ তি: তাতযজ  আস্তামু্বর, তুযেজত ব্যদাজস্ট প্রজ এয Consultation Meeting গত ১৩-১৪ 
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জুরাআ/২০১৭ আস্তামু্বর তুযজে Fin l  onf   n   of  h    oj    ‘’S ppo    o  h   ilk Ro    

    n   hip fo  mig   ion  nd    h  B d p      o    ’’ বা নুতষ্ঠত  এফং ২০-২১ কজন্ফম্বয/২০১৭ 

Call for action including flagship action তফলজ বা নুতষ্ঠত জফ। এ কর বা এ ভন্ত্রণারজয প্রতততনতধ দর 

গুরুত্বপূণ জ ভূতভকা ারন কজয।                                                 

 Member countries agreed to cooperate on the design and implementation of 

coordinated pre-departure and post-arrival orientation programs; 

 Cooperation on promoting fair and transparent labour recruitment practices and in the 

field of skill development and skill recognition; 

 Engaging reputable national and multinational technology firms in assisting with the 

development such as digital platform; 

 Cooperate in the use of technology in labour recruitment and management process; 

 Engage in the Global Dialogue on Migration Governance such as formulation of 

Global Compact on Migration. 

 

৩ ২ ৪                          

RvwZmsN KZ©…K 2015 mv‡j M…nxZ †UKmB Dbœqb Afxó (GmwWwR) ev¯Íevq‡b cwiKíbv Kwgk‡bi mvaviY A_©bxwZ wefvM (wRBwW) 

GmwWwR×i 17wU Afxó jÿ¨ Ges Gi AšÍM©Z 169wU jÿ¨gvÎv I 230wU wb‡`©k‡Ki wfwË‡Z wewfbœ gš¿Yvjq/wefv‡Mi mswkøó 

jÿ¨gvÎvmg~n wPwýZ K‡i GmwWwR g¨vwcs Ges WvUv M¨vc we‡kølY m¤úbœ K‡i‡Q| G‡Z cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq‡K 

jÿ¨gvÎv 10.7 (Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, 

including through the implementation of planned and well-managed migration policies) 

ev¯Íevq‡b jxW gš¿Yvjq wnmv‡e D‡jøL Kiv n‡q‡Q| GmwWwR g¨vwcs Ges WvUv M¨vc we‡kølY                               আ    

                 

G cwi‡cÕwÿ‡Z cwiKíbv Kwgk‡bi wb‡`©kbv Abyhvqx jÿ¨gvÎv 10.7 ev¯Íevq‡b gš¿Yvjq KZ©…K cwiexÿY I g~j¨vqb KvVv‡gv Ges Kg©-

cwiKíbvi Lmov cÕ¯`Z Kiv n‡q‡Q| ZvQvov †Kv-jxW gš¿Yvjq I mn‡hvMx gš¿Yvjq ¯^ ¯^ Kg©-cwiKíbvi cÕ¯`Z K‡i‡Q              

Kg©-cwiKíbvi Lmov                                                               cÕavbgš¿xi Kvh©vj‡qi gyL¨ mgš^qK 

(GmwWwR welqK)                                           ২৭      ২০১৭                              

      7wU Afx‡ói AvIZvq 21wU jÿ¨gvÎv ev¯Íevq‡b G gš¿Yvjq‡K mn‡hvMx wnmv‡e             Kiv n‡q‡Q|                

       cÕ‡qvRbxq BbcyU                           ‡Q| jÿ¨gvÎv 10.7 ev¯Íevq‡bi wbwgË gš¿Yvj‡qi   -           ও 

            GmwWwR m¤úwK©Z †dvKvj wn‡m‡e g‡bvbxZ Kiv n‡q‡Q|                        ও    -                    

                          ১০ ৭                                                                           

                                       

৩ ২ ৫    ন                   

                         ও        ২০১১               তুযদস্কয    ন                                            

                                            :  

 Human and social development: Education and training, Human and social 

development: Youth development,  

 Mobilizing financial resources:   Remittances 

               ও                                                                      - 

a) Mainstream or strengthen, as appropriate, and implement strategies and programmers for 
national education, technical and vocational education and training; 
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(b)  Develop policies and programs for supporting youth access to secondary and higher 
education, vocational training and productive employment, and health-care services, 
especially to young women and girls; 
c) Simplify migration procedures to reduce the cost of outward migration; 
d) Take appropriate measures to better utilize knowledge, skills and earnings of the returning 
migrants; 
e) Provide necessary information, as available, to workers seeking foreign employment. 
f)  Make efforts to improve access to financial and banking services for easy 
transaction of remittances  
এ র্ফলদয় ভন্ত্রণারয় প্রদয়াজনীয় কাম িক্রভ গ্রণ কদযদছ এফং তায গ্রগর্ত থ িবনর্তক ম্পকি র্ফবাগদক জানাদনা দচ্ছ। 

 

৩ ২ ৬                                       GFMD):  

         ২০১৬       ১           রস্ক                                                 (GFMD):    

                                               -                        ও                         

                                                                                     ১০-১২ 

       ২০১৬                                        

                                                                                              

                       র্ফর্বন্ন যাষ্ট্র  নাগর্যক ভাদজয দে র্বফাী  উদ্বাস্তু ংক্রান্ত একট বফর্বিকক চুর্ি ফা 

কভপ্যাদে উনীত য়ায                      । 

                                      ও                                                     

                   ,          ও                                                                 

জার্তংদঘয থ িবনর্তক  াভার্জক র্ফলয় ম্পর্কিত অন্ডায রদক্রোর্য রজনাদযর উ ংদফা,     ও                   

          ও                                  আউএন উআদভদনয আন্টস ায গবন িদভন্টস ার াদাে ি োন্ড েোদের্জক 

াে িনাযর্-র্ফলয়ক জার্তংদঘয কার্য রদক্রোর্য রজনাদযর রক্ষ্মী পুযী, জার্তংদঘয ভার্চফ ফান র্ক ভৄদনয র্ফদল 

প্রর্তর্নর্ধ িাংদকার্য় রপৌনাে                    

                                   “Migration that works for Sustainable Development for 

All: Towards a Transformative Migration Agenda”                                              

                   the economics of migration    the sociology of migration         the 

governance of migration                      ৬                                        

                                                                                       

র্বফান  উন্নয়ন র্নদয় জার্তংদঘয উদযাদগ     এক দক অদগ র্জএপএভর্ড দম্মরদনয উদযাগ রনয়া য়। র্তন র্দদনয 

এ দম্মরদন ১২৫ট রদ, জার্তংদঘয ৩০টয রফর্ ংস্থা, ন্যান্য অন্তজিার্তক ংস্থা, রলাফার র্র্বর রাাআট  ব্যফার্য়ক 

ংস্থায প্রর্তর্নর্ধযা ং   ন। দম্মরদন বফর্বিকক র্বফান  যণাথী র্যর্স্থর্ত র্নদয় কযণীয় র্ফলদয় র্িান্ত গ্রণ কযা      

       র্ফদবিকয ফ রনতাআ র্বফাীদদয র্ধকায যক্ষায র্ফলদয় একভত রালণ     ।        ২০১৮ াদরয ভদধ্য 

র্বফাী  উদ্বাস্তু ংক্রান্ত একট বফর্বিকক চুর্ি ক                              ফাংরাদদআ এআ চুর্ি কযায র্ফলদয় 

জার্তংদঘ প্রোফ র্দদয়দছ          অদগ র্বফান র্ফলদয় রকাদনা বফর্বিকক কাঠাদভা র্ছর না।                       
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৩.৩  ২০১৬-১৭ থ ি ফছদয ম্পার্দত  প্রর্ক্রয়াধীন র্দ্বার্ক্ষক চুর্িঃ 
 

১। র্ফগত ভাচ ি, ২০১৭ ভাদ IM Japan এয াদথ ফাংরাদদদয MOU স্বাক্ষর্যত দয়দছ। 

২। র্ডদম্বয, ২০১৬ ভাদ কাতায-ফাংরাদদ এয ভদধ্য MOU               

৩                          চুর্িয র্ফলয়ট          অদছ। 

৪                            চুর্িয                অদছ। 

 

3.4 Awfevmb e¨e¯’vcbvq mykvmb cÖwZôv : 

 Awfevmb e¨e¯'vcbvq k…․Ljv I we‡`kMvgx Kg©x‡`i ¯^v_© myiÿvq cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq wewfbœ Kvh©Ki 

c`‡ÿc MÕnY K‡i‡Q| Awfevmx Kg©x‡`i PvKzixi wbðqZv, _vKv-LvIqvmn AvevwmK e¨e¯'v, ¯^v¯'¨, wPwKrmv I wegvb fvov wbwðZ 

KiYv‡_© wWgvÛ †jUvi, cvIqvi Ae G¨vUwb BZ¨vw` hvPvBc~e©K ewnM©gb QvocÎ cÕ`vb Kiv nq| I‡qR Avb©vm© Kj¨vY †ev‡W©i A_©vq‡b 

we‡`kMvgx Kg©x‡`i eûgyLx †mev GKB ¯'vb n‡Z cÕ`v‡bi j‡ÿ¨ XvKvq ÒcÖevmx Kj¨vY febÓ wbg©vY Kiv n‡q‡Q| G fe‡b cÕevmx Kg©x I 

mswkøó‡`i †mev cÕ`v‡bi Rb¨ cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq, Rbkw³, Kg©ms¯'vb I cÕwkÿY ey¨‡iv, I‡qR Avb©vm© Kj¨vY 

†evW©, evsjv‡`k IfvimxR GÛ Ggcøq‡g›U mvwf©‡mm  (†ev‡q‡mj) Ges cÕevmx Kj¨vY e¨vs‡Ki cÕavb Kvh©vjq Aew¯'Z| GQvov we‡`kMvgx 

Kg©x‡`i †iwR‡÷ªkb, wd½vi wcÕ›U I ¯§vU© KvW© cÕ`v‡bi Kvh©µgI G feb †_‡K cwiPvwjZ n‡‧Q| ZvQvov, †`‡k cÕevmx Kg©xi cwievi 

¯'vbxqfv‡e †Kv‡bv mgm¨vq co‡j ¯'vbxq cÕkvm‡bi gva¨‡g Kg©xi cwievi‡K AvBbMZ mnvqZv cÕ`vb Kiv nq| 

 

 eZ©gvb miKvi wbivc` I gh©v`vm¤úbœ kÕg Awfevmb wbwðZ Ki‡Z wewfbœ c`‡ÿc MÕnY K‡i‡Q| G miKv‡ii Avg‡j kÕg 

Awfevm‡bi †ÿ‡Î mykvmb cÕwZôvq c…w_exi wewfbœ †`‡k evsjv‡`kx Awfevmx Kg©xi msL¨v D‡jøL‡hvM¨ nv‡i e…w× †c‡q‡Q hv we‡`‡k 

evsjv‡`‡ki fveg~wZ© D¾¡j K‡i‡Q| eZ©gvb miKvi A‰ea Awfevmb †iva Ges gh©v`vm¤úbœ wbivc` kÕg Awfevmb cÕwZôvi j‡ÿ¨ 

wb‡¤œv³ c`‡ÿc MÕnY K‡i‡Q: 

 

K) 2011 mv‡j evsjv‡`k miKvi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families, 1990 Abymg_©b K‡i Ges G Kb‡fbk‡bi Dci M…nxZ wewfbœ Kvh©µg msµvšÍ 

cÕv_wgK cÕwZ‡e`b 2015 mv‡j RvwZms‡Ni mswkøó Committee on Migrant Workers wbKU Dc¯'vcb                       

Ô‰e‡`wkK Kg©ms¯'vb I Awfevmx AvBb-2013Õ      ও cÕ‡qv‡Mi gva¨‡g ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb I Awfevmb cÕwµqvq nqivwb I 
ga¨¯^Ë¡‡fvMx‡`i †`ØivZ¥¨ n«vm  wiµzwUs G‡RwÝmg~‡ni Revew`wnZv, `vqe×Zv I Zv‡`i Kvh©µg g~j¨vqb, `vjvj‡`i A‰ea ZrciZv 

†iva Ges kvw¯Íg~jK e¨e¯'v MÕnY Ges Awfevmx Kg©x‡`i AvBbMZ mnvqZv cvIqvi AwaKvi wbwðZ Kiv n‡q‡Q|  

 

L)  Ô            ও ‰e‡`wkK Kg©ms¯'vb bxwZ, 2006 †K mg‡qvc‡hvMx K‡i †Zvjvi Rb¨ bxwZwU ms‡kvabc~e©K ÔcÖevmx Kj¨vY I 

‰e‡`wkK Kg©ms¯'vb bxwZ, Rvbyqvwi 2016-‡Z Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| wbivc` Awfevm‡bi j‡ÿ¨ we‡`‡k kÕgevRvi m¤úªmviY, Awfevmx 

Kg©x‡`i `ÿZv Dbœqb, gh©v`v         bvix Awfevmb I myiÿv Ges Awfevmx Kg©x‡`i cwiev‡ii myiÿv I Kj¨vY ms‡kvwaZ bxwZ  
               

 

M) ¯^ivóª, ciivóª, †emvgwiK wegvb PjvPj I ch©Ub gš¿Yvjq, gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq Ges cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb 

gš¿Yvjqmn Ab¨vb¨ AvBb cÕ‡qvMKvix ms¯'vi cÕwZwbwa‡`i wb‡q kÕg Awfvm‡b wiµzwUs G‡RwÝmg~‡ni wbqg ewnf©~Z AvPiY I A‰ea 

Kg©KvÛ cÕwZ‡iv‡ai Rb¨ cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvj‡q GKwU ÔwfwR‡jÝ Uv¯‹ †dvm©× MwVZ n‡q‡Q| Uv¯‹ †dvm© 

wbqwgZfv‡e gvV ch©v‡q Z`viwKi KvR K‡i Avm‡Q| 

 

N) gwnjv Kg©x‡`i myiÿvi Rb¨ gwnjvKg©x †cÕiYKvix wiµzwUs G‡RwÝmg~‡ni wbKU n‡Z 15,00,000 (c‡bi jÿ) UvKv Rvg vbZ 

MÕnYmn †gMv †Kv¤úvbx/gymv‡b` c×wZ‡Z wb‡qvMvbygwZ I Kg©x †cÕiY cÕwµqv m¤úbœ Kiv nq|     

 

O) we‡`k Mg‡bi c~‡e© Kg©¯'‡ji Kg©cwi‡ek, mswkøó †`‡ki AvBb-Kvbyb, fvlv, ms¯‹…wZ, KiYxq/eR©bxq BZ¨vw` welq m¤ú‡K© 

wb‡qvMKZ©vi m‡½ PvKzix msµvšÍ Pzw³i D‡jøL‡hvM¨ welqmg~n m¤ú‡K© AewnZ Ki‡Z weGgBwU Ges I‡qR Avb©vm© Kj¨vY †evW© n‡Z wcÖ-

weªwds Gi e¨e¯'v Kiv nq| ZvQvov, we‡`k Mg‡b‧Qz e¨w³MY †Kvরনা প্রকায cÕZviYvi wkKvi n‡j gš¿Yvjq I weGgBwU KZ©…K G wel‡q 

h_vh_ Z`šÍ mv‡c‡ÿ AvBbx cÕwµqvq cÕ‡qvRbxq e¨e¯'v MÕnY Kiv n‡q _v‡K| d‡j Kg©x wb‡qvM cÕwµqvq mswkøó wiµzwUs G‡RwÝi 

`vqe×Zv I ¯^‧QZv wbwðZ Kiv m¤¢e nq|  
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3.5 †mev cwiwPwZ: 

 

c«evmx Kj¨vY I  ‰e‡`wkK Kgsms¯'vb gš¿Yvjq n‡Z RbM‡Yi Rb¨ c«‡`q mvaviY ‡mevmg~n wb¤œiƒc: 

 

µwgK 

bs 

‡mevmg~n 

1 Kg©x evQvB/wb‡qv‡Mi Aby‡gv`b c«`vb 

2 bZyb jvB‡m‡Ýi Aby‡gv`b c«`vb 

3 jvB‡mÝ bevq‡bi Aby‡gv`b c«`vb 

4 wiµywUs G‡RwÝi weiæ‡× Awf‡hvM m¤úwK©Z welqvw` 

5 c«evmx‡`i mgm¨v I Awf‡hvM m¤úwK©Z welqvw` 

6 Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i ‡cbkb-‡Km wb®úwËKiY 

7 Ab¨vb¨ welqvewj 

 

3.6 wiµywUs jvB‡m‡Ýi Av‡e`‡bi ‡¶‡Î KiYxq: 

 

‰e‡`wkK Kg©ms¯'vb I Awfevmx AvBb 2013 Gi aviv 9(2) †gvZv‡eK wiµzU‡g›U msµvšÍ Kvh©µg Ki‡Z AvMÕnx 

e¨w³‡K wb¤œewY©Z KvMRcÎmn jvB‡m‡Ýi Rb¨ miKv‡ii wbKU wba©vwiZ c×wZ I di‡g wdmn Av‡e`b Ki‡Z n‡e|GRb¨ 

†m mKj WKz‡g›U cÕ‡qvRb nq: 

 ‡UªW jvB‡m‡Ýi Gi mZ¨vwqZ Abywjwc; 

 U¨v• AvB‡Ww›Uwd‡Kkb b¤^i (wUAvBGb) mn AvqKiv cÕ`v‡bi mvwU©wd‡K‡Ui mZ¨vwqZ Abywjwc; 

 Avw_©K m‧QjZvi ¯^c‡ÿ e¨vsK wnmve weeiYx; 

 cywjk cÖZ¨qbcÎ; 

 ‡Kv¤úvbx n‡j, †g‡gv‡iÛvg Ae G‡mvwm‡qkb, AvwU©‡Kjm& Ae G‡mvwm‡qkb Ges mvwU©wd‡KU Ae 

BbK‡c©v‡ik‡bi mZ¨vwqZ Abywjwc; 

 Kg©x †cÕi‡Yi †ÿ‡Î miKvi KZ©…K wba©vwiZ A‡_©i AwaK A_© MÕnY Ki‡e bv g‡g© njdbvgv; Ges 

 Kg©x wbe©vP‡bi †ÿ‡Î †Kvb e¨w³‡K wg_¨v cÕ‡jvfb ev cÖZviYvi AvkÕq MÕnY Kiv n‡e bv g‡g© A½xKvibvgv| 

 

3.7 wiµzwUs G‡RwÝi jvB‡mÝ bevqb I evwZj: 2016-17 A_© eQ‡i weGgBwU KZ©…K bevqbK…Z wiµzwUs jvB‡m‡Ýi 

msL¨v 678 wU| 2016-17 mv‡ji ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb msµvšÍ wel‡q Kg©x‡`i wbKU †_‡K wiµzwUs G‡RwÝi weiæ‡× cÕvß 

†gvU Awf‡hvM 588 wU| Zb¥‡a¨ 216 wU Awf‡hvM wb®úwË n‡q‡Q Ges  `vqx  wiµzwUs G‡RwÝimg~‡ni wbKU †_‡K 2016-

17 A_© eQ‡i me©‡gvU 91,69,000 (GKvbeŸB jÿ EbmËi nvRvi) UvKv Av`vq K‡i Awf‡hvMKvix‡`i cÕ`vb Kiv 

n‡q‡Q| wiµzwUs G‡RwÝi weiæ‡× Awf‡hvM cÕgvwYZ nIqvq 2016-2017 mv‡j 04wU wiµzwUs G‡RwÝi jvB‡mÝ evwZj Kiv 

n‡q‡Q , 03wU jvB‡mÝ ¯'wMZ Kiv n‡q‡Q Ges bZzb 115 wU wiµzwUs jvB‡mÝ Bmy¨  Kiv n‡q‡Q|  

 

3.8 Kg©x evQvB/wb‡qvMvbygwZi ‡¶‡Î cÖ‡qvRbxq WKz‡g›U:  

 

we‡`‡k evsjv‡`kx Kg©x †cÕi‡Yi j‡ÿ¨ Kg©x evQvB/ wb‡qvMvbygwZi †ÿ‡Î wb¤œv³ KvMRcÎvw` Rgv w`‡Z nq: 

 wiµzwUs G‡RwÝi Awdwmqvj c¨v‡W Av‡e`b; 

 we‡`wk †Kv¤úvbxi Kg©x Pvwn`v cÎ; 

 Pzw³cÎ; 

 Li‡Pi weeiYx 

 Kg©xi ZvwjKv 

 A½xKvibvgv| 
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3.9 Pvwn`vcÎ cÖwµqvKiY m¤úwK©Z: 

 

mZ¨vwqZ Pvwn`vc‡Îi Kg©xi msL¨v 100 R‡bi Kg n‡j weGgBwU KZ©…K c«wµqvKiY I Aby‡gv`b ‡`qv nq | 

Kgx©i msL¨v 100 R‡bi ‡ekx n‡j gš¿Yvjq c«wµqv I Aby‡gv`b K‡i _v‡K| ‡‣Î we‡k‡l gwnjv Kg©x‡`i evQvB I 

Aby‡gv`b Ges Non-Traditional ‡`‡k Kg©x Mg‡bi Rb¨ ewnM©gb QvocÎ c«`v‡bi mycvwik gš¿Yvjq ‡_‡K n‡q cÖ`vb 

_v‡K|  

 

3.10 Awf‡hvM `vwLj I wb®úwË: 

 

1. ‡Kv‡bv c«evmx Kg©x ‡`‡k ev we‡`‡k mgm¨vq co‡j wZwb c«‡qvRbxq KvMRcÎ mnKv‡i mgm¨v Zy‡j a‡i mswkøó †`‡ki 

`~Zvevm/nvBKwgkb ev weGgBwU/gš¿Yvj‡q Av‡e`b Ki‡Z cv‡ib; 

2. we‡`‡k Mg‡b‧Qz ‡Kvb Kg©x nqivwb ev cÕZvwiZ n‡j we¯ÍvwiZ Rvwb‡q AbjvB‡b Awf‡hvM Rvbv‡Z cv‡ib; 

3. cÖevmeÜz Kj †m›Uv‡ii gva¨‡g †mØw` Avie, gvj‡qwkqv I RW©v‡bi cÕevmx Kg©xMY Zv‡`i Awf‡hvM/mgm¨v Rvbv‡Z 

cv‡ib| 

 

3.11 Awfevmb cÖwµqv wWwRUvB‡Rkbt 

 

অন্তজজাততক কপ্রক্ষাজে তবফান ব্যফস্থানায তফলটি এ ন ব্যাক গুরুত্বফ এফং উন্নজনয মূর ধাযা ম্পৃি। উদ্বৃত্ত জনতি মৃদ্ধ 

ফাংরাজদজয জন্য উন্নততয তবফান ব্যফস্থানায প্রজাজনীতা তফজফিনা যকায এ  াতজক তধকতয তিারী কজযজে। ভধ্যপ্রািু 

অন্তজজাততক শ্রভফাজাজয ফাংরাজদী কভীজদয তফার িাতদা দৃেভান এফং কতত প্রততকূরতা জত্বও যকাজযয কজকটি ফতরষ্ঠ দজক্ষজয 

পজর াম্প্রততক ভজ এ কদ জত কভী গভজনয ায বৃতদ্ধ কজজে। স্বাধীনতাজত্তায ফাংরাজদজয তফপুর জনজগাষ্ঠীয কভ জংস্থান ও তাঁজদয 

জীফন জীতফকায জন্য ভধ্যপ্রাজিুয কদমূজয াজথ তিারী কূেননততক তৎযতায পজর ১৯৭৬ ার জত ফাংরাজদী কভীজদয বফজদতক 

কভ জংস্থাজনয সুজমাগ সৃতষ্ট । এ কর কভীয অন্ততযকতা, দক্ষতা এফং কতজব্যযাণতায পজর ক্রজভআ ফাংরাজদী কভীজদয িাতদা বৃতদ্ধ 

কজত থাজক এফং এ মাফৎ প্রা ১ ককাটি ফাংরাজদী কভী তফতবন্ন কা তফজেয ১৬২টি কদজ গভন কজযজে। 

তফজদগাভী কভীজদয তনযাদ তবফান, তাজদয সুযক্ষা এফং কল্যাণ তনতিত কযজত প্রফাী কল্যাণ ও বফজদতক কভ জংস্থান ভন্ত্রণার এফং 

এয অওতাধীন ংস্থামূজয ভাধ্যজভ যকায ফহুতফধ দজক্ষ গ্রণ কজযজে। উন্নজনয মূর ধাযা ম্পৃি কযায রজক্ষু প্তভ ঞ্চফাতল জকী 

তযকেনা (২০১৬-২০২০) তবফান তফলটি পৃথকবাজফ ন্তর্ভ জি জজে।  

     নাগতযক কফা উদ্ভাফন, আ-কফা এফং প্রিতরত কফামূ জীকযজণয ভধ্য তদজ এ ভন্ত্রণার ফাংরাজদজয তডতজোর গ্রমাো জগৌযজফ 

তনজজয ফস্থান দৃঢ় কজয িজরজে। প্রফাী কল্যাণ ও বফজদতক কভ জংস্থান ভন্ত্রণার ও তায অওতাধীন দপ্তয/ংস্থা  বফজদতক কভ জংস্থান 

কর  কাম জক্রজভ তনম্নফতণ জত তডতজোআজড্ ব্যফস্থামূ প্রফতজন কজযজেঃ 

 

ভন্ত্রণার ও তায অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায  দাপ্ততযক কাম জক্রভ তডতজোআজজনঃ 

 

 জাতী তথ্য ও কমাগাজমাগ প্রমৄতি নীততভারা-2009 ও জাতী তথ্য ও কমাগাজমাগ প্রমৄতি নীততভারা-2015 নুমাী 

প্রফাী কল্যাণ ও বফজদতক কভ জংস্থান ভন্ত্রণারজয কযণী কভ জতযকেনামূ এয অজরাজক নাগতযক কফায তথ্য 

কাঠাজভা ওজফাআজে প্রকা, বফজদতক কভ জংস্থাজনয জন্য বফজদতক বালা (জাাতনজ, িাআতনজ, ককাতযান) 

ত াজনা, নরাআন ব্যাংক িালু, তটিজজন িাে জায নরাআজন প্রকা আতুাতদ ফাস্তফান রক্ষুভাো জজজনয জন্য 

তফতফধ কাম জক্রভ িরভান যজজে। 

 ম্পূণ জ  Digital Access control Machine এয ভাধ্যজভ তপজ অগভন ও প্রস্থান এয ভ কযকড জ 

কযা জে। 

 ওাআ পাআ স্থাজনয ভাধ্যজভ কর কলাজয কম ককাজনা স্থান কথজক কম ককাজনা তডবাআজ আন্টাযকনে ব্যফায কযজত 

াজয। পজর কর কাজ ঠিক ভজ তনযফতেন্নবাজফ ম্পাদন কযা মাজে। 

 ওজফাআজে কর তযক্রুটিং এজজতন্পয নাভ ও প্রজাজনী তথ্যাতদ তন্নজফতত কযা জজে। 

 কদতবতত্তক কভী কপ্রযজণয তফস্তাতযত তথ্য ওজফাআজে তনতভত তন্নজফ কযা । 
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 এ ভন্ত্রণারদয়য অতাধীন দয়জ অন িা ি কল্যাণ রফাড ি ২০১৪ ার রথদক আ-রেন্ডার্যং এয ভাধ্যদভ ক্রয় কাম ি র্যচারনা কদয 

থাদক। ২০১৬-১৭ থ ি ফছয রথদক এ ভন্ত্রণারয় আ-রেন্ডার্যং এয ভাধ্যদভ ক্রয় কাম ি র্যচারনা শুরু         

 এ ভন্ত্রণারয় গত ২৬-০২-২০১৭ তার্যখ দত আ-নর্থ ব্যফস্থানা শুরু কদযদছ। এ ভন্ত্রণারদয়য অতাধীন দপ্তয-ংস্থা  আ-

নর্থ কাম িক্রভ শুরু কদযদছ। 

 

ডাোজফজ স্থানঃ 

 ভারজতা গভজনচ্ছু কভীজদয নরাআজন তনফন্ধজনয ভাধ্যজভ 14.45 রক্ষ জজনয একটি ডাোজফজ বতযী কযা জজে। 

উি ডাোজফজ জত আউতননতবতত্তক জনংখ্যায অনুাততক াজয ককাো তনধ জাযণপূফ জক স্বংতক্র দ্ধততজত 

বদফিজনয ভাধ্যজভ কভী তনফ জািন কযা জে। 

 ংকং তফজেয তফতবন্ন কদজ গভজনচ্ছু ভতরা কভীজদয জন্যও একআ দ্ধততজত ডাোজফজ বতযী কযা জজে। এ 

প্রতক্রা 40 াজায 421 জন ভতরা কভী তনফতন্ধত জজে। তফজেয তফতবন্ন কদজ গভজনচ্ছু েীরতবতত্তক ডাোজফজজ 

5,44,260 জন কভী তনফতন্ধত জজে। থ জাৎ ফতজভাজন প্রা 21 রক্ষ কভীয ডাোজফজ যজজে। 

তফজদগাভী কভীজদয কযতজজেন ও ডাোজফজজ ংযক্ষণঃ 

তফএভআটিয কতম্পউোয ডাোজফজ কনেওাজকজয অদৄতনকাজনয ভাধ্যজভ তবফান প্রতক্রা তনম্নফতণ জত আ-গবজজনন্প কফা প্রদান কযা জেঃ 

1) প্রজতুক ফত জগাভী িাকতয প্রাথীজদয তপোয তপ্রন্ট (ফাজাজভতিক আভজপ্রন) ংযক্ষণ কযা জে। 

2) কতম্পউোয তি ম্বতরত স্মাে জ কাজড জয ভাধ্যজভ ফতগ জভন োড়ে প্রদান কযা জে। 

3) ফতগ জাভী কভীজদয আন্টাযজনজেয ভাধ্যজভ নরাআন কযতজজেন কযা জে। 

4) তফভান ফন্দজয স্মাে জ কাড জ তযডাজযয াায্য ফতগ জভন োড়ে যীক্ষা কযা জে। 

5) কভগা ও মুাজনদ দ্ধততজত নরাআজন াব জাজয ংযতক্ষত ডাো জত কভী তনফ জািন কযা জে। 

6) ফাংরাজদ প্রজকৌর তফেতফযারজয কাতযগতয জমাতগতা কভীজদয তথ্যাতদ ডাোজফজজ এতিয ব্যফস্থা এফং একটি 
ককন্দ্রী াব জাজযয াজথ জনতি কভ জংস্থান ও প্রতক্ষণ ব্যুজযা, প্রফাী কল্যাণ ও বফজদতক কভ জংস্থান ভন্ত্রণার 

এফং তফভানফন্দজয কনেওজাক ম্প্রাযণ কযা জজে। 

তডতজোআজড দ্ধততজত অকয ও কল্যাণ তপ ংগ্রঃ 

 ফতগ জভন োড়ে কনায ভ তযক্রুটিং এজজতন্পজক কভী প্রতত যকায তনধ জাতযত াজয িারাজনয ভাধ্যজভ অকয ও ক-

ড জাজযয ভাধ্যজভ কল্যাণ তপ জনতি কভ জংস্থান ও প্রতক্ষণ ব্যুজযাজত জভা তদজত । কভীজদয অকয ও ক-ড জায 

প্রদাজনয এআ প্রতক্রাজক তডতজোআজড কযা জজে। তনধ জাতযত অকয ও কল্যাণ তপ প্রদান োড়া ককাজনা কভীয 

ফতগ জভন োড়ে ম্বতরত স্মাে জ কাড জ তপ্রন্ট জফ না। যাজস্ব অদাজয প্রতক্রাটি তডতজোআজ ওা অকয ও কল্যাণ 

তপ ংগ্র তবাগ তনতিত  জজে। 

তফজদগাভী কভীজদয তপংগায তপ্রন্ট ংগ্র ও স্মাে জ কাড জ প্রদানঃ 

 তডতজোআজড দ্ধততজত কযতজজেন ও তপোযতপ্রন্ট, ফতগ জভন োড়ে প্রদাজনয পজর কভীজদয ডাোজফজ জত কা 

তবতত্তক কভী তনফ জািন, কভী ও তনজাগকতজায তফস্তাতযত তথ্য, বফজদতক কভ জংস্থান ংক্রান্ত তথ্য প্রততজফদন প্রাতপ্ত 

দাপ্ততযক ও নাগতযক কফায ভজনান্নন এফং তনযাদ তবফান তনতিত কযা ম্ভফ জজে।  

 কভীজদয ফতগ জভন োড়ে প্রদাজনয াজথ একটি কভতন তযজডফর স্মাে জকাড জ প্রদান কযা । স্মাে জ কাজড জয তিজ কভীয 

তফস্তাতযত তথ্য ন্তর্ভ জি থাজক। স্মাে জ কাড জ ব্যফস্থা দতক্ষণ  এতায জনতি যপ্তানীকাযক কদমূজয ভজধ্য 

ফাংরাজদআ প্রথভ িালু কযা । 

 জনতি, কভ জংস্থান ও প্রতক্ষণ ব্যুজযা (তফএভআটি) এয ডােজফজজ কিডতবতত্তক কভীজদয তফস্তাতযত তথ্য ংযক্ষণ কযা 

। তফএভআটিয ডাোজফজ জত কভী ফাোআ কযা । 

 তফজদস্থ ফাংরাজদ দূতাফামূজয শ্রভ কল্যাণ উআং ংতিষ্ট কদজ ফাংরাজদী কভীজদযজক ফহুতফধ কফা প্রদান কজয 

থাজক। কফা প্রদাজনয সুতফধাজথ জ স্মাে জ কাড জটি ঠজনয জন্য তফতবন্ন কদজ ফাংরাজদজয ২৮ টি তভজন যঞ্জাভ যফযা 

কযা জজে। ক কর কদজ ফতস্থত কভীগণ দূতাফাজয কম ককাজনা কফা গ্রজণয কক্ষজে স্মাে জ কাড জটি উস্থান 

কযজর তাজদয কফা প্রাতপ্ত তুন্ত জ জফ।  



26 

 

 ঢাকা ২৫ট রজরায় র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয রফা জীকযদণয রদক্ষে র্পোয র্প্রন্টস  কাম©ক্রভ র্ফদকন্দ্রীকযণ কযা 

দয়দছ। পদর উি ২৫ট রজরায কভীদদয র্পোয র্প্রন্টস  কাম©ক্রদভয জন্য ঢাকায় অদত য় না। এদত জনগদণয ভয় খযচ 

 মাতায়াত ংখ্যা (TCV) হ্রা রদয়দছ। 

কর কন্টাজযয ভাধ্যজভ গ্রাকজদয তথ্য কফা প্রদানঃ 

প্রফাী কল্যাণ ও বফজদতক কভ জংস্থান তফলক তথ্য কফা প্রদান জীকযজণয রজক্ষু ে ভন্ত্রণারজয অওতাধীন ওজজ অন জা জ 

ওজরজপায কফাড জ কর্তজক এটুঅআ কভ জসূতিয াতা আজনাজবন পান্ড এফং ওজজ অন জা জ ওজরজপায কফাজড জয থ জাজন কর কন্টায 

স্থান কযা জজে।   গত ১ কজন্ফম্বয ২০১৬ তাতযজ  ভাননী প্রফাী কল্যাণ ও বফজদতক কভ জংস্থানভন্ত্রী গুরুত্বপূণ জ এ কফা কাম জক্রভটি 

উজদ্বাধন কজযন। তফজদজ ফতস্থত ফাংরাজদী কভী এফং ন্যান্য কফা প্রতুাীগণ কার ৯ ো জত ন্ধুা ৬ ো ম জন্ত +৮৮ ০৯৬৫৪ ৩৩৩ 

৩৩৩ নম্বজয প্রফাফন্ধু কর কন্টাজয কর কযজত াজযন।  

 

দুফাআ ও ভাকাজে কোর তি কে রাআনঃ 

দুফাআ ও ভাকাজে কোর তি কে রাআন স্থাজনয পজর শ্রভফাজাজযয এ দু’টি গুরুত্বপূণ জ স্থাজন ফাংরাজদী কভীগণ তাঁজদয অআনগত াতা, 

কভ জজক্ষজে ককাজনা ভস্যা, প্রফাী কভীয মৃতুু, গুরুতয অত ফা সুস্থতা, জন্ তনফন্ধন, ডকুজভন্ট তুান, াজাে জ আতুাতদ ংক্রান্ত কফা 

গ্রজণয জন্য কার ৯ ো কথজক তফজকর ৫ ো ম জন্ত কোর তি কে রাআন ( দুফাআ-৮০০১৯৫২, ভাকাে-৮০০৮১২৩৪)  ব্যফায কযজত াজযন।  

করফ্ কুাোগতযজত তফজদগাভী কভীয জন্য ওান স্ট াতব জঃ 

দক্ষ ফা অধাদক্ষ কুাোগযীজত ব্যতিগতবাজফ তবা ংগ্রকাযী কভীগণ তযক্রুটিং এজজতন্পয দ্বাযস্থ না জ যাতয করফ্ কুাোগযীজত ব্যুজযায 

ওান স্ট াতব জজয ভাধ্যজভ একতদজনআ োড়ে গ্রণ কযজত াজয। 

 

কফাজজর এয ভাধ্যজভ তফজদগাভী কভীজদয কফা প্রদাজনয জন্য এএভএ কগেওজ স্থানঃ 

ফাংরাজদ ওবাযীজ এভপ্লজভন্ট এন্ড াতব জজ তরতভজেড (জফাজজর) এয কাম জক্রভ তধকতয তডতজোআজড্ কযায রজক্ষু এফং স্বে  যজি, 

স্বে ভজ , তফনা কবাগাতন্তজত তফজদজগাভী কভীজদয কফা প্রদাজনয জন্য ফাংরা এ.এভ.এ াতব জ িালু কযা জজে।  

 

প্রফাী কল্যাণ ব্যাংজকয ’ তজকতফ তবফান ঋণ জোজভন ’ কাম জক্রভঃ 

 তফজদ গভজনচ্ছু কভীজদয তবফান ব্য তনফ জা এফং কপযত অা কভীজদয পুণফ জাণ ব্য তনফ জাজয জন্য প্রদত্ত ঋণ 

সুতফধা প্রতক্রা দ্রুত ও জ কযায রজক্ষু প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক (তজকতফ)-এয তত্ত্বাফধাজন নরাআজন তবফান ঋণ 

অজফদন গ্রণ ও ঋণ তফতযজনয জন্য “তজকতফ তবফান ঋণ জোজভন” তজযানাজভ একটি কভ জসূতি গ্রণ কযা 

জজে। এ কভ জসূতিটি ফাস্তফান কাম জক্রভ িরভান যজজে, মা ম্পন্ন জর তবফাী কভীজদয ঋণ কফা অজযা দ্রুততায 

াজথ প্রদান কযা ম্ভফ জফ।  

 আজতাভজধ্য প্রফাী কল্যাণ ব্যাংজকয কর া া নরাআন ব্যাংতকং এয ভাধ্যজভ কফা প্রদান কজয তফজদগাভী 

কভীগজণয তবফান ঋণ ও পুনঃএকেীকযণ (Reintegration) ঋণ প্রতক্রা জতয কযা জজে।  আজরক্ট্রতনক 

নতথ ব্যফস্থানায ভাধ্যজভ া া জত দয দপ্তজয নরাআজন ঋণ প্রদান ংতিষ্ট নতথ কপ্রযণ কযা জে। 

ওজজ অন জা জ কল্যাণ কফাড জ কর্তজক মৃত প্রফাী কভীয তযফাজযয নুকূজর অতথ জক নুদান প্রদান প্রতক্রায ভ  হ্রা এফং কফা জীকযণঃ  

মৃত প্রফাী ফাংরাজদী কভীয মৃত কদ দাপজনয তনতভত্ত তায তযফাযজক তফভানফন্দয জত ৩৫,০০০/- তে াজায) োকায কিক প্রদাজনয 

ভ অতথ জক নুদান প্রাতপ্তয জন্য প্রজাজনী কাগজজেয নমুনা যফযা কযা । কআ ভ একআ াজথ মৃত প্রফাী কভীয মাফতী তথ্য 

ডাোজফজ-এ এতি কযা  । উি ডাোমূ স্বংতক্র বাজফ ওজজ অন জা জ কল্যাণ কফাজড জয Digital file opening software - এ আনপুে 

 । উি তথ্য প্রাতপ্তয  াজথ াজথ মৃত প্রফাী কভীয তযফাজযয দস্যজদয ০৩ (ততন) রক্ষ োকা অতথ জক নুদান প্রদাজনয কাম জক্রভ গ্রণ কযা 

। মৃত প্রফাী কভীয তযফাজযয দস্যজদয ঢাকাস্থ ওজজ অন জা জ কল্যাণ কফাড জ এয কাম জারজ এজ অজফদন কযজত  না। কিক স্বাক্ষতযত 

ওায য কভাফাআর এএভএ এয ভাধ্যজভ মৃজতয তযফায এফং ংতিষ্টজদয জাতনজ কদা । মৃজতয াতযফাতযক তথ্যাতদ মািাআপূফ জক 

সুতনতদ জষ্ট প্রতক্রা মথামথ উত্তযাতধকাযীয নুকূজর অতথ জক নুদান কৌৌঁজে কদা তনতিতকযজণয াাাত এ কফাটি দ্রুততায াজথ ম্পন্ন 

কযায রজক্ষু ওজজ অন জা জ কল্যাণ কফাড জ একটি োআভ কিভ নুযণ কযজে। পজর তীজতয তুরনা এ কফা প্রদাজনয কাম জক্রভটি জনক 

দ্রুততায াজথ ম্পন্ন কযা মাজে। 

 

 

 

 



27 

 

ফাতণতজুক গুরুত্বপূণ জ ব্যতি তনফ জািজনয জন্য নরাআজন CIP Application অফানঃ  

প্রফাী কল্যাণ ও বফজদতক কভ জংস্থান ভন্ত্রণার প্রতত ফেয ৩ টি কুাোগতযজত ফাতণতজুক গুরুত্বপূণ জ ব্যতি তনফ জািন কজয অজে। ফাংরাজদজ 

তেজক্ষজে যাতয তফতনজাগকাযী নাফাত ফাংরাজদত, ফাংরাজদজ বফধ িুাজনজর ফ জাতধক বফজদতক মুদ্রা কপ্রযণকাযী নাফাত ফাংরাজদত 

এফং তফজদজ ফাংরাজদত জেয অভদাতনকাযক নাফাত ফাংরাজদত  -এ ৩টি কশ্রণীতফন্যাজ তঅআত (এনঅযতফ) তনফ জািজনয জন্য 

ভন্ত্রণারজয ওজফাআজে অজফদনে ও ংতিষ্ট তথ্যাতদ তন্নজফ কযা জজে। পজর, তফজেয কম ককাজনা প্রান্ত জত অগ্রীগণ নরাআজন  CIP 

Application দাত র কযজত াযজেন। নরাআজন দাত রকৃত অজফদনমূ ম জাক্রজভ আজরক্ট্রতনক দ্ধততজত প্রতক্রাকযজণযও তযকেনা 

যজজে।  

 

নরাআন তবা মািাআঃ 

 

তফজদ গভজনচ্ছু কভীগণ তনজজযাআ তনজজজদয তবা নরাআজন মািাআ কজয কমন তনতিত জত াজয ক রজক্ষু তফএভআটিয ওজফাআজে 

নরাআন তবা কিতকং দ্ধততজত ব্যফস্থা কযা জজে। তবা কিতকং এয ভ কফা গ্রণকাযীগণ ংতিষ্ট কদজয অথ জ-াভাতজক ও কবৌগতরক 

তথ্যাতদও াজফন। নরাআজন তনজন্াি ওজফ াআজেয  ভাধ্যজভ তবায তুতা মািাআ কযা মা। 

1) আউ এ আ এয তবা কিতকং এয জন্য-htt://www.mol.gov.ae 

2) ফাাযাআজনয তবা কিতকং এয জন্য http://www.portal.lmra.bh/english 

3) কাতাজযয তবা কিতকং এয জন্য http://www.moi.gov.qa/site/english 

4) তোপুজযয তবা কিতকং এয জন্য www.mom.gov.sg 

5) কক এ এ এয তবা কিতকং এয জন্য http://enjazit.com.sa 

6) বফজদতক কভ জংস্থাজন উজলেখ জমাগ্য ংখ্যক কভী ওভাজন গভন কজয। ফতজভাজন ওভাজনয তবা নরাআজন কিক কযায 
সুজমাগ কনআ। ওভান এফং ফাংরাজদজয ভজধ্য যকাতযবাজফ উচ্চ ম জাজ নরাআজন তবা কিতকং এয সুজমাগ সৃতষ্টয 

তফলটি প্রতক্রাধীন। 

7) স্টুাতম্পং তবা UV Lamp এয ভাধ্যজভ মািাআপূফ জক তবায তুতা তনতিত কযা া। 

8) এোড়াও তবা মািাআ এয জন্য একটি ‘কভাফাআর এুা’ প্রস্তুত কযা জজে, মা কভাফাআজর ডাউনজরাড কজয কম ককউ 

কদজয কম ককাজনা প্রাজন্ত ফজ নরাআন-এ তবা মািাআ কযজত াজযন। 

প্রতক্ষণাথীজদয তথ্য ংগ্রঃ 

 ফতজভাজন তফএভআটিয ধীনস্থ কর টিটিতগুজরাজত কম কর তক্ষাথী তফতবন্ন কিজড প্রতক্ষণ গ্রণ কজয তাজদয তথ্যাতদ 

জরবু কযায জন্য www.skilledbangladesh.gov.bd নাজভ একটি নতুন ওজফাআে িালু কযা 

জমজে। উি ওজফ াআজে কর প্রতক্ষণাথীজদয তথ্য ংযক্ষণ কযা । এ কর প্রতক্ষণাথী জত মাযা তফজদ 

গভজন আচ্ছুক তাযা তনধ জাতযত কযতজজেন তপ জভা তদজ টিটিত জত মূর ডাোজফজজ তনফতন্ধত জত াযজফ। 

 প্রর্তট রেকর্নকোর রের্নং রন্টস াদয জফ রপ্লদভন্টস  রর গঠন কযা দয়দছ এফং ০১ জন জফ রপ্লদভন্টস  র্পায 

র্নদয়াগ কযা দয়দছ।  র্মর্ন ররাকার র্ল্প কাযখানায াদথ র্নয়র্ভত রমাগাদমাগ যক্ষা কদয জফদপয়ায অদয়াজন 

তাদদয চার্দা রভাতাদফক প্রর্ক্ষণ র্দদয় একর্দদক রফকায ভেফর্িয কভ িংস্থাদনয সুদমাগ বৃর্ি কযদছ, য র্দদক 

র্ল্প কাযখানায় প্রর্র্ক্ষত কভীয ঘাের্ত পূযণ কযদছ। 

 ILO এয ায়তায় Work in Freedom (WIF) প্রকদল্পয ভাধ্যদভ আউর্নয়ন র্ডর্জোর রন্টস ায, রজরা 

কভ িংস্থান  জনর্ি র্প, র্ফএভআট  প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থাদনয ভদধ্য নরাআন র্বর্ত্তক 

ংদমাগ স্থাদনয জন্য একট এো বতযীয উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

 

প্রর্ক্ষণ ব্যফস্থা জীকযণ  অধুর্নকায়দনয রদক্ষে র্ডর্জোআদজনঃ  

 

 জনগদণয রদাযদগাড়ায় রফা রৌুঁদছ রদয়ায রদক্ষে রফা জীকযণ কদয র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয প্রাক ফর্গ িভন 

প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ ৯ট টটর্ দত বৃর্ি কদয ফতিভাদন ৫৯ ট টটর্  ৬ট অআএভটয ভাধ্যদভ র্যচার্রত দচ্ছ।    

 রদদয উন্নয়দন নাযী কভীয র্ধকতয ংগ্রণ র্নর্িত কযায রদক্ষে ফতিভাদন ৩৩ট টটর্দত গৃকভ ি রায় 

প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্ফদকর্ন্দ্রকযণ কযা দয়দছ। 

 র্ফদদগভদনচ্ছু ভর্রা গৃকভীগণ রভাফাআর এো ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ঘদয ফদআ গৃকভী রায় প্রর্ক্ষণ গ্রণ কযদ 

াযদছ। 

http://www.skilledbangladesh.gov.bd/
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 কর কাতযগতয প্রতক্ষণ ককজন্দ্র নরাআনতবতত্তক বততজ কাম জক্রভ িালু কযা জজে। 

 ভন্ত্রণার ও তফএভআটি কথজক একটি এুা এয ভাধ্যজভ 70টি কাতযগতয প্রতক্ষণ ককজন্দ্রয কাম জক্রভ তযজর োআভ 

ভতনেতযং কযায ব্যফস্থা কযা জজে।  

 তফে ব্যাংজকয থ জাজন STEP প্রকদল্পয অতায় ১৭ট ভর্ডউর ভেি MIS System ম্পন্ন কযা দয়দছ। এ 

ভন্ত্রণারদয়য Skilled গ্রাজ্যদয়ে ন্যান্য কর ভন্ত্রণারয়, র্ফবাগ এফং রফযকাযী দক্ষতা প্রর্তষ্ঠাদনয Skilled 

গ্রাজ্যদয়েদদয তথ্য এআ র্দস্টদভ ভেি দফ। এদত কদয র্নদয়াগকতিায চার্দানুমায়ী রেডয়াআজ ডাোদফজ দত 

কভ িংস্থান ম্ভফ দফ।   

 

3.12 wfwR‡jÝ Uv¯‹‡dvm© (VTF) Awfhvb cwiPvjbv: 

‰e‡`wkK gy`ªv AR©bKvix Ab¨Zg LvZ ‰e‡`wkK Kgms¯'vb‡K MwZkxj, `ÿ Ges wiµzwUs G‡RwÝ¸‡jvi Kg©Kv‡Ð‡iv ¯^‧QZv I 

Revew`wnZv wbwðZ Kiv, wfmv wb‡q A‰bwZK cÕwZ‡hvwMZv eÜ Kiv, we‡`kMvgx Kgx©‡`i h_vh_ ¯^v¯'¨ cixÿv wbwðZ Kiv, wbivc` 

Awfevmb I gvbe cvPvi‡iva Kivi j‡ÿ¨ weMZ 27-03-2012 Zvwi‡Li RvwiK…Z cÕÁvc‡b 13 (‡Zi) m`m¨ wewkó Uv¯‹‡dvm©‡K AwaK 

kw³kvjx I Kg©ÿg wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ G eQ‡ii 04-05-2016 Zvwi‡Li cÕÁvc‡b Zv 23 (†ZBk) m`m¨ wewkó AvšÍtgš¿Yvjq 

wfwR‡jÝ Uv¯‹‡dvm© (VTF)G DbœxZ Kiv n‡q‡Q| G Uv¯‹‡dvm© `~b©xwZMÖ¯Í wiµzwUs G‡RwÝ, ga¨mË¡‡fvMx, Uªv‡fj G‡RwÝ, n¾¡ Ges 

Igivn G‡RwÝi gva¨‡g hviv A‰eafv‡e we‡`‡k Kg©x †cÕiY Ki‡Q Zv‡`i weiæ‡× wbqwgZ Awfhvb cwiPvjbv Ki‡Q| G Awfhv‡bi 

gva¨‡g †eAvBbx Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ mswkøó wiµzwUs G‡RwÝi weiæ‡× jvB‡m‡Ýi Kvh©µg ¯'wMZ Kiv, jvB‡mÝ Rã Kiv Ges 

Rwigvbvmn wewfbœ kvw¯Íg~jK e¨e¯'v MÕnY Kiv n‡‧Q|  

 

3.12.1 23 m`m¨ wewkó AvšÍtgš¿Yvjq wfwR‡jÝ Uv¯‹‡dvm© (VTF)-Gi MVb wb¤œiƒc : 

01 hyM¥-mwPe (gwbUwis I Gb‡dvm©‡g›U), cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq mfvcwZ 

02 ciivóª gš¿Yvj‡qi GKRb cÕwZwbwa (cwiPvjK c`gh©v`v m¤úbœ) m`m¨ 

03 ¯^ivóª gš¿Yvj‡qi GKRb cÕwZwbwa (DcmwPe c`gh©v`v m¤úbœ) m`m¨ 

04 ‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡qi GKRb cÕwZwbwa (DcmwPe c`gh©v`v m¤úbœ) m`m¨ 

05 wewRwe-Gi GKRb cÖwZwbwa (cwiPvjK c`gh©v`v m¤úbœ) m`m¨ 

06 cwiPvjK (ewnM©gb), Rbkw³, Kg©ms¯'vb I cÕwkÿY ey¨‡iv (weGgBwU) m`m¨ 

07 DcmwPe (gwbUwis), cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq m`m¨ 

08 i¨vwcW G¨vKkb e¨vUvwjq‡bi DccwiPvjK ch©v‡qi GKRb Kg©KZ©v m`m¨ 

09 ‡Kv÷ Mv‡W©i GKRb cÕwZwbwa (cwiPvjK c`gh©v`v m¤úbœ) m`m¨ 

10 ¯^v¯'¨ Awa`ß‡ii GKRb cÕwZwbwa (DccwiPvjK c`gh©v`v m¤úbœ) m`m¨ 

11 AvšÍRv©wZK Awfevmx ms¯'v (IOM) Gi GKRb cÖwZwbwa m`m¨ 

12 evsjv‡`k G‡mvwm‡qkb Ae B›Uvib¨vkbvj wiµzwUs G‡RwÝ(evqiv) mfvcwZ KZ…©K g‡bvbxZ Kvh©Kix cwil‡`i 

GKRb cÖwZwbwa 

m`m¨ 

13 RvZxq †Mv‡q›`v ms¯'v (Gb.Gm.AvB)-Gi GKRb cÖwZwbwa m`m¨ 

14 gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi GKRb cÕwZwbwa (DcmwPe c`gh©v`v m¤úbœ) m`m¨ 

15 DBbiK B›Uvib¨vkbvj-Gi GKRb cÖwZwbwa m`m¨ 

16 Avbmvi I wfwWwc-Gi GKRb cÖwZwbwa m`m¨ 

17 ATAB GbwRI-Gi GKRb cÖwZwbwa m`m¨ 

18 ag© gš¿Yvj‡qi GKRb cÕwZwbwa (DcmwPe c` gh©v`v m¤úbœ) m`m¨ 

19 n¾¡ G‡RwÝ G‡mvwm‡qkb Ae evsjv‡`k (HAAB) Gi GKRb cÖwZwbwa m`m¨ 

20 wmwbqi mnKvix mwPe I wbe©vnx g¨vwR‡÷ªU, cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq m`m¨ 

21  †¯úkvj mycvwib‡Ub‡W›U Bwg‡MÕkb (‡¯úkvj eªvÂ), A_ev mg ch©v‡qi GKRb Kg©KZ©v m`m¨ 

22 Uy¨i Acv‡iUi G‡mvwm‡qkb Ae evsjv‡`k (TOAB) Gi GKRb cÖwZwbwa m`m¨ 

23 DcmwPe (gwbUwis I Gb‡dvm©‡g›U), cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvjq m`m¨ 

mwPe 
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3.12.2 wfwR‡jÝ Uv¯‹‡dvm© (VTF) Gi Kvh©µgt 

1. ‰e‡`wkK Kg©ms¯'v‡b MwZkxjZv I `ÿZv e…w×i j‡ÿ¨ mycvwikK…Z cÕ¯Ívebvmg~‡ni ev¯Íevqb gwbUi Kiv; 

2. we‡`‡k Kg©x †cÕiY cÕwµqvi mv‡_ RwoZ wiµzwUs G‡RwÝmg~n cwi`k©b Kiv; 

3. ‡h mKj WvqvMbwóK Ges c¨v‡_jwR †m›Uvi we‡`‡k Kg©x †cÕi‡Yi Rb¨ ¯^v¯'¨ cixÿv Ges †gwW‡Kj mvwU©wd‡KU 

Bmy¨ K‡i †m¸‡jv cwi`k©b Kiv; 

4. mwVK I wbivc`fv‡e Awfevmx Kg©x †cÕi‡Yi wel‡q wbqg bxwZ f½Kvix cÕwZôv‡bi weiæ‡× AvBbMZ e¨e '̄v MÕnY 

Kiv; 

5. Awfevmx Kg©x †cÕi‡Yi m‡½ RwoZ A‰ea jvB‡mÝwenxb G‡RwÝi weiæ‡× AvBbMZ e¨e¯'v MÕnY Kiv; 

6. kÖwgK Awfevm‡bi bv‡g hv‡Z kÕwgK cvPvi bv nq †m welqwU wbwðZ Kiv; 

7. Uv¯‹‡dvm©/ wfwR‡jÝ Uxg cÕwZ gv‡m AšÍZ: GKevi mfv Ki‡e Ges Kvh©µg cÕwZ‡e`b mswkøó gš¿Yvjq/ cÕwZôv‡b 

†cÕiY Ki‡e; 

8. Awf‡hvM MÕnY, wb®úwËKiY I gwbUi Kivi e¨e¯'v MÕnY Kiv; 

9. Awfevmb e¨e¯'vcbv msµvšÍ Z_¨vw` mswkøó G‡RwÝmg~‡ni m‡½ Av`vb cÕ`vb; Ges  

10. Dc‡iv³ Kvh©cwiwai evB‡i Uv¯‹‡dvm© Rbkw³ ißvwb msµvšÍ Ab¨ †Kvb welq Dchy³ g‡b Ki‡j cÕ‡qvRbxq 

Ab¨vb¨ Kvh©µg MÕnY Ki‡e|  

 

 wfwR‡jÝ Uv¯‹‡dvm© A‰eafv‡e we‡`‡k Kg©x Mgb †ivaK‡í ˆea Awfevm‡bi Rb¨ wba©vwiZ ewn©Mgb iæUmn wewfbœ 

¯'v‡b Awfhvb cwiPvjbv K‡i _v‡K| Uv¯‹‡dvm© wiµzwUs G‡RwÝmg~n, A‰ea Awfevmb cÕwµqvq RwoZ cÕwZôvbmg~n, 

Awfevmx Kg©x‡`i ¯^v¯'¨ cixÿvq wb‡qvwRZ c¨v_jwRK¨vj j¨ve/ wK¬wbKmg~n cwi`k©b K‡i _v‡K| we‡`k Mg‡b‧Qz Kg©x‡`i 

cÕZviYvi wkKvi n‡q A‰eafv‡e wKsev AwaK Li‡P we‡`k Mgb ‡iva KivB G Awfhv‡bi g~j jÿ¨| ˆe‡`wkK Kg©ms¯'v‡bi 

D‡Ï‡k¨ MgbKvix Kg©xiv h_vh_ cÕwµqvq we‡`‡k hv‡‧Q wKbv Zv hvPvB‡qi Rb¨ wegvbe›`‡ii Bwg‡MÕkb jvB‡b A‡cÿgvb 

hvÎx‡`i g‡a¨ n‡Z ˆ`ePqb wfwË‡Z hvÎx‡`i wewfbœ wel‡q wRÁvmvev` Kiv nq I KvMRcÎ (cvm‡cvU©, wb‡qvMKvix 

†`‡ki Ggcøq‡g›U wfmv, weGgBwU×i ewn©Mgb QvocÎ BZ¨vw`) cixÿv Kiv nq| cÕ‡qvRbxq KvMRcÎ bv _vK‡j A‰ea 

AwfevmbKvix‡`i KvMRcÎvw` Rã Kiv nq Ges hvÎvweiwZ Kiv nq| weGgBwU×i †iwR‡÷ªkb I QvocÎ (¯§vU©KvW©) wb‡q 

wbqgvbymv‡i ‰ea cÕwµqvq we‡`‡k Mg‡bi Rb¨ civgk©/ wb‡`©kbv †`Iqv nq| wegvbe›`‡ii cÕevmx Kj¨vY †W‡¯‹i Kg©KZ©v/ 

Kg©PvixMYI Kg© Dcj‡ÿ we‡`k Mg‡b‧Qz Kg©x‡`i wbKU weGgBwU KZ…©K cÕ`Ë B‡jKUªwbK ewn©Mgb QvocÎ ev ¯§vU©KvW© 

i‡q‡Q wKbv Zv wbqwgZ cixÿv K‡ib|  

 

3.12.3 wfwR‡jÝ Uv¯‹‡dvm© (VTF) Gi AwfhvbKv‡j wb¤œwjwLZ welqmg~n cwijwÿZ nq: 

 wZb cÕKvi wfmvq (÷z‡W›U/ Uz¨wió/ Ggcøq‡g›U cvm) K‡g©i D‡Ï‡k¨ nhiZ kvnRvjvj (in:) AvšÍR©vwZK 

wegvbe›`i n‡Z cÕwZw`b wewfbœ wegvb‡hv‡M AmsL¨ ZiæY gvj‡qwkqvb GqvijvBÝ, Gqvi Givweqv GqviI‡qR, evsjv‡`k 

wegvb, gvwj‡Ûv GqvijvBÝ, wm½vcyi GqvijvBÝ BZ¨vw` wegvb‡hv‡M gvj‡qwkqv, kÕxsjKv, gvjØxc I B‡›`v‡bwkqv D‡Ï‡k¨ 

ewn©Mgb Ki‡Q| wfwRU Ges ÷z‡W›U wfmvq ewn©Mg‡b‧Qz G mKj Ziæb‡`i mvÿvrKvi MÕnY K‡i Rvbv hvq Zviv Kv‡Ri 

Rb¨ ewY©Z †`kmg~‡n we‡kl K‡i gvj‡qwkqv Mg‡b wewfbœ †`k‡K UªvbwRU wn‡m‡e e¨envi Ki‡Q| †KD †KD cvm‡cvU© 

A‰eafv‡e e¨envi K‡i †KØk‡j ÷z‡W›U wfmv msMÕn K‡i A‰ea cš'vq we‡`‡k Kg©ms¯'v‡bi D‡Ï‡k¨ Mgb K‡i| cÕ‡qvRbxq 

wkÿvMZ †hvM¨Zv QvovB gvj‡qwkqvq ÷z‡W›U wfmv cÕ`v‡b GKwU Pµ mwµq i‡q‡Q|  

 

 ‡ek wKQz Kg©x‡K weGgBwU×i wK¬qv‡iÝ I ¯§vU©KvW© QvovB ïay ÖGgcøq‡g›U cvmÓ wfmv MÕnY K‡i gvj‡qwkqvmn 

wewfbœ †`‡k Mg‡bi cÕeYZv jÿ¨ Kiv hvq|  
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 ÷z‡W›U wfmvq hviv we‡`‡k hv‡‧Q Zv‡`i AwaKvskB wbiÿi/ ¯^í wkwÿZ, hv‡`i D‧P wkÿv MÕn‡Yi †Kv‡bv 

‡hvM¨Zv ev we‡`‡k Aew '̄Z wkÿv cÕwZôv‡bi Advi‡jUvi ev cÕ‡qvRbxq KvMRcÎ bv _vKv m‡Ë¡I Bwg‡M Ökb 

AwZµg K‡i we‡`k Mgb Ki‡Q|   

 

 wfwRU wfmvq hviv we‡`‡k hv‡‧Q  Zv‡`i †cvkvK cwi‧Q`, AvPvi e¨envi, K_vevZ©v Ges åg‡Yi Rb¨ cÕ‡qvRbxq 

A‡_©i cwigvY hvPvB K‡i A‡bK‡KB Uz¨wió e‡j g‡b nq bv A_P Zviv Kg©x n‡qI wfwRU wfmvq Bwg‡MÕkb 

AwZµg K‡i we‡`‡k wM‡q Ae¯'vb K‡i bvbv cÕKvi A‰ea K‡g© wb‡qvwRZ n‡‧Q|  

 

 ÷z‡W›U/ Uz¨wió wfmvq Mg‡b‧Qz hvÎx‡`i jv‡MR cixÿv K‡i c…_K Ggcøq‡g›U ÷¨v¤ú wfmv cvIqv hv‡‧Q| G 

mKj Kg©x †bcvj, wm½vcyi, kÕxjsKv, B‡›`v‡bwkqv‡K UªvbwRU wn‡m‡e e¨envi K‡i D³ wfmv e¨envi K‡i 

gvj‡qwkqv Mgb Ki‡Q|   

 

3.12.4 ‡gvevBj †KvU© cwiPvjbv: 

           Ö‰e‡`wkK Kg©ms¯'vb Ges Awfevmx AvBb, 2013Ó Gi 32 I 35 avivq ewY©Z A‰ea Awfevmb msµvšÍ Acivamg~n 

ZvrÿwYKfv‡e Avg‡j wb‡q kvw¯Í cÕ`v‡bi j‡ÿ¨ D³ avivmg~n Ö†gvevBj †KvU© AvBb, 2009Ó Gi Zdwmjfz³ Kiv n‡q‡Q| GQvov, 

GKB AvB‡bi 31, 33 I 36 avivi Awf‡hvMmg~n †gvevBj †KvU© AvB‡bi Zdwkjfz³ Kivi Rb¨ ¯^ivóª gš¿Yvjq‡K Aby‡iva K‡i cÎ 

‡`Iqv n‡q‡Q| 2016-2017 A_© eQ‡i 14wU wfwR‡jÝ Uv¯‹‡dvm© Gi Awfhvb Ges 3wU †gvevBj †KvU© cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| Zb¥‡a¨ 

wiµzwUs G‡RwÝ  Ö†gmvm© †UK&‡bv dwKÓ (Avi.Gj- 1283) †K 50,000/- (cÂvk nvRvi) UvKv Rwigvbv, MvgKvÕi ZvwjKvfz³ ÒjvBd 

WvqvMbwóK †m›UviÓ ‡K 40,000/- (Pwjøk nvRvi) UvKv Rwigvbv Ges Avm-mvwej B›Uvib¨vkbvj Uªv‡fjm& bvgK cÕwZôv‡bi e¨e¯'vcK‡K 

3 (wZb) gv‡mi webvkÕg Kviv`Û cÕ`vb Kiv n‡q‡Q|   

 

3.12.5 A‰eafv‡e we‡`k Mg‡b mnvqZvKvix `vjvj‡`i weiæ‡× AvBbMZ e¨e¯’v MÖnY: 

         we‡`k MgbKvix Kg©x‡`i wbKU n‡Z cÕvß Z_¨/ Awf‡hv‡Mi wfwË‡Z A‰eafv‡e Awfevm‡b mnvqZKvix ga¨¯^Ë¡‡fvMx/ `vjvj‡`i 

weiæ‡× Z`šÍc~e©K 38 avivi weavbg‡Z cÕ_g †kÕYxi RywWwkqvj g¨vwR‡÷ªU Av`vj‡Z gvgjv `v‡qi Kivi Rb¨ wewfbœ mgq weGgBwU I 

¯^ivóª gš¿Yvjq‡K Aby‡iva Kiv n‡q‡Q| GQvov wewfbœ ˆ`wbK cwÎKvq gvj‡qwkqvmn wewfbœ †`‡k PvKzwii wbðqZv/ cvU©UvBg KvR/ IqvK© 

cviwgU Gi cÕ‡jvfb †`wL‡q A‰eafv‡e A_© Av`v‡qi D‡Ï‡k¨ †h mKj weÁwß bR‡i Av‡m †m mKj weÁvcb e‡Ü e¨e¯' v †bqv nq| 

Öˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb I Awfevmx AvBb, 2013Ó Gi j․Nb K‡i A‰ea weÁvc‡bi gva¨‡g we‡`k Mg‡b‧Qz Kg©x‡`i cÕZviYv †ivaK‡í 

B‡Zvg‡a¨ †ek K‡qKwU wiµzwUs G‡RwÝ/ wfmv Kbmvj‡UwÝ cÕwZôv‡bi weiæ‡× KviY `k©v‡bv †bvwUk †cÕiY I gvgjv `v‡qi Kiv n‡q‡Q| 

D³ AvB‡bi AvIZvq A‰ea Awfevmb msµvšÍ Awf‡hv‡Mi wel‡q †gvevBj †KvU© cwiPvjbvi Rb¨ mKj †Rjv cÕkvmK‡K wewfbœ mg‡q 

Avav-miKvwi cÎ †cÕiY Kiv n‡q‡Q| GQvov, i¨ve wb‡qvwRZ g¨vwR‡óªU KZ…©K †gvevBj †KvU© cwiPvjbvi Rb¨I ¯^ivóª gš¿Yvjq‡K Aby‡iva 

Kiv n‡q‡Q|  

 

3.12.6 Rbm‡PZbZvg~jK Kvh ©µg: wbivc` Awfevmb cÕwµqv Ges A‰ea Awfevmb I gvbe cvPv‡ii Kzdj m¤ú‡K© 

RbMY‡K m‡PZb K‡i Zzj‡Z wb¤œwjwLZ Rbm‡PZbZvg~jK Kvh©µg Ae¨vnZ Av‡Q: 

 

 gvbe cvPvi cÕwZ‡iva m¤úwK©Z AvBIGg KZ…©K cÕ¯`ZK…Z Öeb‡cvov nwiYxÓ bvgK bvwUKvwU BDwbqb wWwRUvj 

†m›Uvimn mKj †cØimfv/ gnjøvq cÕ‡R±i I wWm P¨v‡b‡ji gva¨‡g cÕPv‡ii Rb¨ wefvMxq Kwgkbvi Ges †Rjv 

cÕkvmK‡`i wbKU weZiY Kiv n‡q‡Q|  

 

 wbivc` Awfevmb cÕwµqv Ges A‰ea Awfevmb I gvbe cvPv‡ii Kzdj m¤ú‡K© RbMY‡K m‡PZb K‡i Zzj‡Z 

‡`‡ki wewfbœ '̄v‡b wej‡evW© ¯'vcb, cwÎKvq MYweÁwß cÕPvi, wewfbœ wcÕ›U I B‡jKUªwbU wgwWqvq we‡kl 

mvÿvrKvi, DVvb ˆeVK, c_bvUK I mfv/mgv‡ek BZ¨vw`i gva¨‡g cÕPvi Kiv n‡‧Q| 
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 ¯'vbxq chv©‡q Rbm‡PZbZv m…wói j‡ÿ¨ ‡Rjv, Dc‡Rjv I BDwbqb ch©v‡q MwVZ gvbe cvPvi cÕwZ‡iva 

KwgwUmg~n‡K mwµq Kivi Rb¨ mKj †Rjv cÕkvmK‡K wewfbœ mg‡q Avav-miKvwi cÎ ‡cÕiY Kiv n‡q‡Q|     

 

 Awfevmb e¨q, Awfevmx †`‡k wbivc‡` Mgb I Ae¯'vb wel‡q m‡PZbZv e…w×i Rb¨ cÕwZ eQi Awfevmx w`e‡m 

†Rjv-Dc‡Rjv chv©‡q m‡PZbZvg~jK Kg©m~wP †hgb-mfv/mgv‡ek/i¨vjxmn wcÕ›U I B‡j±ªwbK wgwWqvq e¨vcK 

cÕPviYv Pvjv‡bv n‡‧Q|  

 

 ¯'vbxq chv©‡q Rbm‡PZbZv m…wói j‡ÿ¨ gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x, mwPe g‡nv`q Ges DaŸ©Zb Kg©KZv©e…‡›`i mgš^‡q 

gvV chv©‡q †gvwU‡fkbvj mfv Kivi D‡`¨vM †bqv n‡‧Q| 

 

 র্ফবাগীয়  রজরা ম িাদয় ৪২,০০০ বুকদরে  ৬০০০০ র্রপদরে, রািায, ের্উয, রপিুন আতোর্দ র্ফতযণ কযা 

দয়দছ। দয দপ্তয এফং রজরা ম িাদয় র্ডআএভ  টটর্ভদয ভাধ্যদভ র্বফান ংক্রান্ত রভরায় এফং দয 

দপ্তদয র্বফাী র্দফ এফং র্ডর্জোর রভরায় জনদচনতা বৃর্িয রদক্ষে বুকদরট্, রাস্টায,কর্ভক বুক, আতোর্দ 

র্ফতযণ,র্বর্ড র্ি প্রদ িন এফং ংমাোয অদয়াজন কযা দয়দছ।  

 র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীগদণয দচতনতা বৃর্ি, প্রফাী কভীগণ কতৃিক বফধ উাদয় রযর্ভদেদন্পয থ ি রদদ রপ্রযণ, ভধ্যস্বত্ব 

রশ্রণীয তৎযতা/প্রতাযণা রযাধ, বফধ উাদয় র্ফদদ গভন ংক্রান্ত র্ফলদয় রদ ব্যার্ দচতনতা বৃর্ি, র্নযাদ 

র্বফান র্নর্িতকযণ এফং বফধ উাদয় রযর্ভদেন্প রপ্রযদণয জন্য র্ফএভআট  এয ধীনস্থ দপ্তযভদয ভাধ্যদভ 

র্েকায় দচতনতাভরক র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকা, স্যাদেরাআে  রকফর টর্ব চোদনর, স্থানীয় রযর্ড’য ভাধ্যদভ ২৮ট র্ফজ্ঞর্প্ত 

প্রচায কযা দয়দছ।  

3.13 gvbe m¤ú` Dbœqb Kvh©µg/cÖwkÿY I `ÿ Rbej ‰Zwi :  

 

3.13.1 `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY I gvbe m¤ú` Dbœqb t 

            Rbkw³‡Z mg…× evsjv‡`‡k 16 †KvwU RbmsL¨vi 60% Kg©ÿg (A_©vr 18-59 eQ‡ii g‡a¨)| cÕwZ eQi cÕvq 27 jÿ Rbej 

Kg©evRv‡i cÕ‡ek K‡i, hvi g‡a¨ D‧P gva¨wgK DËxY© msL¨v gvÎ GK Z…Zxqvsk, Aewkó `yB Z…Zxqvsk n‡jv- gva¨wgK I D‧P gva¨wgK 

¯Í‡ii wkÿv Kvh©µg †Q‡o Avmv Rbej| cwimsL¨vb Abyhvqx, cÖwZ eQi cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿvq cixÿv_©xi msL¨vt 28-30 jÿ; 

GmGmwm/mggvb cixÿvq cixÿv_©xi msL¨v t 14-15 jÿ; GBPGmwm/mggvb cixÿvq cixÿv_©xi msL¨v t 12-12.5 jÿ Ges GBPGmwm 

DËxY© msL¨v Kg/‡ekx 10 jÿ; A_©vr gva¨wgK I D‧P gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv Kvh©µg †Q‡o Avmv Rbe‡ji cwigvY 17-18 jÿ| GB 

wekvj Rbkw³‡K Rbm¤ú‡` iƒcvšÍ‡ii Rb¨ cÕ‡qvRb wewfbœgyLx cÕwkÿY I `ÿZv Dbœqb Kvh©µg| gvbem¤ú` GKwU †`‡ki A_©‰bwZK 

cÕe…w× I mvgvwRK Dbœq‡bi PvwjKvkw³| G m¤ú‡`i h_vh_ e¨env‡ii gva¨‡g `vwi`ª we‡gvPb, ‡`‡ki µgea©gvb †eKvi mgm¨v 

`~ixKiY, Av_©-mvgvwRK Dbœqbmn Drcv`bkxjZv e…w× cvq| 

 

cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvj‡qi ZË¡veav‡b Rbkw³ Kg©ms¯'vb I cÕwkÿY ey¨‡iv (weGgBwU) G†`‡ki m¤¢vebvgq Kg©ÿg 

Rbkw³‡K `ÿZv Dbœqb cÕwkÿY cÕ`v‡bi gva¨‡g gvbe m¤ú‡` iƒcvšÍ‡ii KvR K‡i hv‡‧Q| †`‡k-we‡`‡k kÕgevRv‡i `ÿ Kgx©i Pvwn`v 

†gvKv‡ejvq weGgBwU×i AvIZvaxb †bØ-cÕhyw³we`¨vi we‡klvwqZ 06 wU Bbw÷wUDU Ae †gwib †UK‡bvjRx (AvBGgwU)         ৭০ wU 

KvwiMwi cÕwkÿY †K›`ª (wUwUwm) Gi g‡a¨ 68wUi gva¨‡g 48wU †Uª‡W eZ©gv‡b `ÿZv Dbœqb cÕwkÿY cÕ`vb Kiv n‡‧Q Aci 2wU‡Z 

wbg©vY KvR †kl ch©v‡q| kªxNªB D³ 2wU wUwUwm‡Z cÕwkÿY Kvh©µg ïiæ Kiv hv‡e g‡g© Avkv Kiv hvq| ২০১৬-১৭ থ ি ফছদয উন্নয়ন 

প্রকদল্পয অতায় ৫ট আনর্িটউে ফ রভর্যন রেকদনারর্জ (অআএভট) এফং ২৭ট কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র (টটর্)  র্ক্ষা কাম িক্রভ চালু 

কদযদছ। কার্যগর্য প্রর্ক্ষদণয গুরুত্ব র্ফদফচনায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নদদ িনায় রদদয প্রর্তট উদজরায় একট কদয কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র 

স্থাদনয উদযাগ রনয়া দয়দছ। এযআ ং র্দদফ প্রথভ ম িাদয় “৪০ট উদজরায় ৪০ট কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র স্থান এফং চটগ্গ্রাদভ ০১ট 

অআএভট স্থান” ীল িক প্রকদল্পয কাম িক্রভ শুরু দয়দছ।  এ প্রকদল্পয অতায় জ্যন,২০১৭ ম িন্ত ১৩ট রকদন্দ্রয জন্য জর্ভ র্ধগ্রণ ম্পন্ন 

দয়দছ। আদতাভদধ্য ২ট রকদন্দ্রয র্নভ িাণ কাজ শুরু দয়দছ এফং ০৯ট রকদন্দ্রয জন্য দযে অহ্বান কযা দয়দছ। 

wek¦vq‡bi G hy‡M Kg©ms¯'v‡b Acivci cÕwZ‡hvMx †`kmgy‡ni mv‡_ cÕwZ‡hvwMZv K‡i wU‡K _vKv, wbivc` Awfevmb I ‡kvfb KvR 

wbwðZK‡í bvbvgyLx c`‡ÿc  MÕnY Kiv n‡q‡Q| we‡`k Mg‡b‧Qz mKj Kgx©i Rb¨ MšÍe¨ †`‡ki Lv`¨vfvm, AvenvIqv, Kg©cwi‡ek,  

wewaweavb I e¨envwiK fvlvÁvb m¤ú‡K© 3 w`‡bi wcÕ-wWcviPvi †Uªwbs cÕ`vb Kiv n‡‧Q| cÕv_wgKfv‡e †mØw`Avie, KvZvi, evnivBb I 

Igvb Mg‡b‧Qz Kg©x‡`i Rb¨ G cÕwkÿY Pvjy Kiv n‡jI ch©vqµ‡g Ab¨vb¨ †`‡k Mg‡b‧Qz‡`i Rb¨ G cÕwkÿY Pvjy Kiv n‡e| GQvov 
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cyiæl‡`i cvkvcvwk we‡`k Mg‡b‧Qz bvix Kg©x‡`i cÕwkÿY I wbivc` Awfevmb wel‡q we‡kl ¸iæZ¦ cÕ`vb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b 33wU 

wUwUwm‡Z M…nKg© †ckvq we‡`k Mg‡b‧Qz bvixKg©x‡`i eva¨ZvgyjKfv‡e 30 w`‡bi AvevwmK nvDmwKwcs cÕwkÿY cwiPvwjZ n‡‧Q|  

 

3.13.2 `ÿZv Dbœqb Znwej:  

 

`ÿZv Dbœq‡bi gva¨‡g we‡`‡k kÕgevRvi msiÿY I m¤úªmviY, bZzb kÕgevRvi AbymÜvb, Pvwn`v Abyhvqx cÕwkÿY †Kvm© cÕeZ©b, we‡`k 

cÕZ¨vMZ kÕwgK‡`i cybtcÕwkÿY Ges †e‡`‡k Mg‡b‧Qz kÕwgK‡`i cÕwkÿ‡Yi gva¨‡g `ÿZv Dbœqb Kivi Rb¨ `ÿZv Dbœqb Znwej 

                  ২০১০ MVb Kiv n‡q‡Q| Gi AvIZvq `ÿZv Dbœq‡bi Rb¨ wewfbœ Kvh©µg MÕnY Kiv nq| eZ©gv‡b Av‡iv †ek 

K‡qKwU Kvh©µg cÕwµqvaxb Av‡Q hv cieZx© †evW© mfvi Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ weGgBwU KZ…©K cwiPvwjZ n‡e|  

 

2016-17 A_© eQi ch©šÍ Awfevmb I `ÿZv Dbœqb Znwe‡ji A_© w`‡q we‡`kMvgx Kgx©‡`i Kg© `ÿZv e…w×i my‡hvM µgvš^‡q e…w× 

cv‡‧Q| d‡j †iwgU¨v‡Ýi cwigvbI e…w× cv‡‧Q| `ÿZv I Dbœqb Znwej †_‡K M…wnZ I ev¯Íevqbvaxb ¯‹xg/Kvh©µg/Kg©m~ wPmg~‡ni 

we¯ÍvwiZ weeiY wb¤œiƒc:  

 

র্বফান  দক্ষতা উন্নয়ন তর্ফদরয থ িায়দন র্যচার্রত স্কীভ/কাম িক্রভ/কভ িসূর্চভদয র্ফোর্যত র্ফফযণ: 

 

ক্রঃ 

নং 
স্কীভ/কাম িক্রভ/কভ িসূর্চয নাভ 

প্রাক্কর্রত ব্যয়  

রভয়াদকার 

ফযােকৃত দথ িয র্যভাণ রভাে ফযাদেয 

র্যভাণ 
ভন্তব্য 

১ভ র্কর্ে ২য় র্কর্ে 

০১. “Facilitating Training 

and Dispatch of Female 

Domestic Workers to 

Hong Kong” ীল িক স্কীভ 

৯.৩৫,৬৫,০০০/- 

 

  , ২০১৩  দত 

   ২০১৭       

 

- - - র্ফএভআট  

ভাধ্যদভ 

র্যচার্রত 

০২. ‘‘২০ট কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ 

রকদন্দ্র ড্রাআর্বং প্রর্ক্ষণ 

কাম িক্রভ’’ ীল িক কভ িসূর্চ 

১,৯৮,০৮,০০০/- 

 

১/০৭/২০১৭ – 

৩০/০৬/২০১৯       

৪০,০০,০০০/

- 

- ৪০,০০,০০০/-            

 ও      

        ও 

          

           

         

০৩. ৫০                

                      

      

৫ ৪৫ ০০ ০০০ - 

১ ০৭ ২০১৬ – 

৩০ ০৬ ২০১৭       

২ ০০ ০০০ - ৫ ০০ ০০০ - ৭ ০০ ০০০ - র্ফএভআট  

ভাধ্যদভ 

র্যচার্রত 

০৪.          ১৫  কার্যগর্য 

প্রর্ক্ষণ রকদন্দ্র        ও 

    ও               ীল িক 

কাম িক্রভ 

৭ ৮৮ ৩১ ৪০০ - 

১ ০৭ ২০১৬ – 

৩০ ০৬ ২০১৮       

৫ ০০ ০০০ - ৬০ ০০ ০০০ - 

৩য় র্কর্েদত 

১৮ ০০ ০০০ - 

৮৩ ০০ ০০০ -         

               

০৫. ‘‘প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক 

কভ িংস্থান ভন্ত্রণারদয়য 

কাম িক্রভ পুনর্ফ িন্যা  দক্ষতা 

বৃর্ি’’ ীল িক কাম িক্রভ 

৪০,৯৩,৩৫০/- 

 
১/০৭/২০১৭ – 

৩০/০৬/২০১৮       

৮,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০,০০,০০০/- এ ভন্ত্রণারদয়য 

অতাধীন 

র্বফান  

দক্ষতা উন্নয়ন 

তর্ফর কতৃিক 

র্যচার্রত 

 

০৬. ০৫ট অআএভট  ১০ট 

টটর্   খন্ডকারীন প্রর্ক্ষণ 

র্নদয়াগ এফং রফতন-বাতা প্রদান  

৬,৮৫,৮৮,০০০/- 

১ ০১ ২০১৭ – 

৩১ ১২ ২০১৭       

২,১০,০০,০০

০/- 

 

২ ২৫ ৭৩ ০০০

/- 

৩য় র্কর্েদত 

১,৩৬,৯৮,০০

০/- 

৫,৭২,৭১,০০০/- র্ফএভআটয ভাধ্যদভ 

র্যচার্রত 

৭.       ৩৭         ১৭ ০৮ ০১ ৬০০ - - - -         
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             ২২২    

             ও ৩৭    

                       

ও     -          

১ ০৪ ২০১৭-

৩১ ০৩ ২০১৯       

      

         

০৮.                       

     রৌ        

                       

                

            

৩ ৩০ ০০০ - ৩ ৩০ ০০০ - - ৩ ৩০ ০০০ -         

      

         

০৯. “যংপুয কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র 

(টটর্)-এ গাদভ িন্টস  রেড 

চালুকযণ ংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ 

মন্ত্রার্ত ক্রয়  খন্ডকারীন 

প্রর্ক্ষক র্নদয়াগ এফং রফতন-

বাতা প্রদান ংক্রান্ত কাম িক্রভ” 

১,৬৫,৪৫,০০০/- 

(এক রকাট পঁয়লর্টগ্ রক্ষ 

পঁয়তার্ে াজায) োকা 

০১-০৭-২০১৫ দত 

৩০-০৬-২০২০ র্রঃ 

(০৫ ফৎয) 

- 

 

- - 

 

র্ফএভআট কতৃিক 

র্যচার্রত  

 

১০. কুর্ড়গ্রাভ কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ 

রকদন্দ্র জড িানগাভী ৪০জন 

গাদভন্টস  ভর্রা কভীয প্রর্ক্ষণ 

ংক্রান্ত 

৪,৯৪,৪৬০/- 

জানুয়ার্য ২০১৬ র্রঃ 

তার্যখ দত ০২(দুআ) 

ভা রভয়াদী প্রর্ক্ষণ 

কভ িসূর্চ 

১,০০,০০০/- 

(এক রক্ষ) 

োকা 

২য় র্কর্েদত 

৩,৯৪,৪৬০/- 

৪,৯৪,৪৬০/- 

(চায রক্ষ 

চুযানব্বআ 

াজায চাযত 

লাে) োকা 

কুর্ড়গ্রাভ 

কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ 

রকন্দ্র (টটর্) 

কতৃিক র্যচার্রত 

১১. জড িাদন ভর্রা গৃকভী 

রপ্রযদণয প্রর্ক্ষণ ব্যয় ংক্রান্ত 

৪০,৬০,০০০/- 

০৯/০৭/২০১২ রথদক 

চরভান 

- - - র্ফএভআট কতৃিক 

১৪ট টটর্য 

ভাধ্যদভ 

র্যচার্রত 

১২.                  

প্রর্ক্ষণ (ToT) প্রদান 

৮৮ ৬৫ ০০০ - ৪৫ ০০ ০০০ 

- 

- ৪৫,০০,০০০/-             

         

১৩. ৩৪                 

                        

           

১ ৭৫ ৫০ ৮০০ - 

০১-০১-২০১৭ দত 

৩১-০৩-২০১৭ র্রঃ 

 

- - -             

         

 

৩.১৪   ২০১৬-১৭ থ িফছদয প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় এয ম্পার্দত  গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভ।  

 

 ১ রা জ্যরাআ/২০১৬ দত ৩০ জ্যন/২০১৭ ম িন্ত ৮,৯৪,০৫৪ জন কভী  বফদদর্ক কভ িংস্থান রাব কদযদছ। তন্দধ্য দক্ষ কভী- 

৪,০৯,৪৪৮ জন, দক্ষ কভী- ৩,৭৬,৮৭৩ জন  অধা দক্ষ কভী- ১,০৭,৭৩৩ জন  এফং এদদয ভদধ্য পুরুল কভীয ংখ্যা-

৭,৮১,৬২৩ জন এফং ভর্রা কভীয ংখ্যা-১,১২,৪৩১ জন।                  ও                            ১০,২৪৩ 

   এনর্ র্নদয় র্ফদদদ গভনকাযী রাষ্য রভাে র্ফদদদ গভন কদযদছ ৯,০৪,২৯৭ জন। 

 প্রফাীদদয রপ্রর্যত রযর্ভদেদন্পয র্যভাণ ১২৭৬৯.৪৫ র্ভর্রয়ন আউ.এ ডরায। 

 র্ফগত র্ডদম্বয ২০১৬ রত ফাংরাদদ  কাতাদযয ভদধ্য একট ভদঝাতা স্মাযক (MoU) স্বাক্ষর্যত দয়দছ। 

 র্ফএভআটয ধীনস্থ ৭০ট টটর্য ভদধ্য ৬৮ ট কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকদন্দ্রয ভাধ্যদভ ২০১৬-২০১৭ থ ি ফছদয ৬,৮১, 

১৬৩ জন পুরুল কভী  ৮৭,৭০০জন ভর্রা কভীদক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। য ২ট টটর্দত ীঘ্রআ প্রর্ক্ষণ 

কাম িক্রভ শুরু দফ।    

 র্ফএভআটয অতায় ফতিভাদন ৩৩ট টটর্দত গৃকভ ি রায় প্রর্ক্ষদণয রভয়াদ ২১র্দন দত বৃর্ি কদয ৩০র্দন কযা 

দয়দছ। টটর্ ভদ তাদদয অফার্ক প্রর্ক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ।  
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 গৃকভ ি রায় নাযী কভীদদয দক্ষতা বৃর্ি  কভ িদক্ষদে গ্রণদমাগ্যতা বৃর্িয জন্য াউজ র্কর্ং প্রর্ক্ষণ ম্যানুদয়র 

অদডে কযা দয়দছ। 

 বফদদর্ক কভ িংস্থাদন গাদভ িন্টস  কভীদদয চার্দায রপ্রর্ক্ষদত র্ফর্বন্ন টটর্দত চরভান গাদভ িন্টস  রেদড প্রর্ক্ষদণয 

াাার্ র্ফর্জএভআএ’য াদথ রমৌথ উদযাদগ র্ফর্বন্ন টটর্দত গাদভ িন্টস  রেদড প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দচ্ছ।  

 কাতায  কদয়কট রদদ কদয়কট রায় পুরুল কভীদদয র্ফনা র্বফান ব্যদয় রপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 ম্প্রর্ত বফদদর্ক কভ িংস্থানদক উৎার্ত কযায রদক্ষে রৌর্দঅযদফ গৃকভী র্াদফ ভর্রা কভী রপ্রযদণয রক্ষদে 

র্যফাদযয একজন পুরুল দস্যদক রনয়ায সুদমাগ সৃর্ি  দয়দছ। এদত ব্যাক াড়া ায়া র্গদয়দছ। 

 অআএভ জাান  র্জেদকা ির্তয ভাধ্যদভ জাাদন ফাংরাদদ দত রেকর্নকোর আন্টস ান ি রপ্রযণ কযা দচ্ছ।   

 গৃকভ ি রায় র্নযাদ নাযী র্বফান কাম িক্রভ রজাযদায কযণাদথ ি রজরা ম িাদয় গঠিত কর্ভটয ভাধ্যদভ উভেি 

কভী ফাছাআ ফাছাআকৃত কভীদদয র্নকেস্থ টটর্দত প্রর্ক্ষণ প্রদান কদয তাদদয বফদদর্ক কভ িংস্থাদনয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা দয়দছ।  

 র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয রদাযদগাড়ায় রফা রৌুঁদছ রদয়ায রদক্ষে র্ডআএভ  টটর্য ভাধ্যদভ এফং প্রর্ক্ষণ 

কাম িক্রভ র্ধকতয dissémination  তায ব্যফায বৃর্িয জন্য ফতিভাদন ফ িদভাে ৫৯ট টটর্  ৬ট 

অআএভটদত প্রাক ফর্গ িভন রের্নং প্রদান কযা দচ্ছ।  

 জনগদণয রদাযদগাড়ায় রফা রৌুঁদছ রদয়ায রদক্ষে র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয সুর্ফধাদথ ি ফ িদভাে ২৬ট রজরায় 

র্পোযর্প্রন্টস  কাম িক্রভ চালু কযা দয়দছ।  

 যকাযী কাদজ তথ্য-প্রভের্ি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ সুান, স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযায রদক্ষে ভন্ত্রণারয়  

এয অকাধীন দপ্তয/ংস্থায় আ-পাআর্রং  আ-রেন্ডার্যং কাম িক্রভ শুরু দয়দছ।  

 র্ফদদ গভদনচ্ছু ভর্রা গৃকভীগণ রভাফাআর এো ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ঘদয ফদআ গৃকভী রায় প্রর্ক্ষণ গ্রণ 

কযদত াযদছ।  

 প্রর্ক্ষণ রকন্দ্রভদয প্রর্ক্ষকদদয দক্ষতা  ভান উন্নয়দনয জন্য প্রর্ক্ষকদদয অধুর্নক ির্তদত রের্নং এয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা দয়দছ। পদর প্রর্ক্ষদণয ভান উন্নত দয়দছ। 

 নরাআদন র্বা রচর্কং সুর্ফধা প্রদান কযা দচ্ছ। এছাড়া নরাআদন র্বা মাচাআ কযা মায় এভন কদয়কট রদদ র্বা 

মাচাআ ির্ত ম্বর্রত একট ‘রভাফাআর এো’ প্রস্ত্ত্তত কযা দয়দছ, মা রভাফাআদর ডাউনদরাড কদয রম রকউ রম 

রকাদনা প্রাদন্ত ফদ Online-এ র্বা মাচাআ কযদত াদয। 

 ভধ্যস্বত্বদবাগীদদয ভাধ্যদভ য়যার্ন  প্রতাযণা রযাধ এফং তা প্রর্তকাদযয রদক্ষে র্বদমাগ ব্যফস্থানা রর গঠদনয 

ভাধ্যদভ প্রফাী নাযী কভী ংক্রান্ত র্বদমাগ দ্রুত র্নের্ত্ত কযা দচ্ছ এফং প্রদয়াজনীয় যাভ ি রদয়া দয়দছ। 

 াযাদদদ ৬৪ট রজরায় র্ডআএভ  টটর্ভদয ভাধ্যদভ এফং দয দপ্তয ম িাদয়য র্বফান প্রর্ক্রয়ায় ভধ্যস্বত্বদবাগী 

র্নভ িদরয জন্য ‘‘বফদদর্ক কভ িংস্থান  র্বফান অআন ২০১৩’’ এয ংর্িি ধাযাভ, ভানফ াচায অআন এফং 

ভধ্যস্বত্বদবাগী রশ্রর্ণয রদৌযাত্ম ম্পদকি জনগণদক ফর্ত কযায জন্য র্ফর্বন্ন প্রচায ভাধ্যদভ ব্যাক প্রচাযণা চারাদনা 

দয়দছ। 

 ভর্রা গৃকভীদদয র্ফনা র্বফান ব্যদয় রৌর্দঅযফ  ভধ্যপ্রাদচেয কদয়কট রদদ গৃকভী রায় রপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 র্বফান ব্যয় হ্রাদয উদেদশ্য যকায রৌর্দঅযফ  ১৫ট রদদয Country Specific র্বফান ব্যয় র্নধ িাযণ 

কদযদছ। মা বুেদযা  তায ধীনস্থ কর রজরা জনর্ি র্প, কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠান ভ   ফায়যা-রক 

Electronic  Print Media -  ব্যাক প্রচাদযয জন্য ন্তভু িি কযা দয়দছ।   
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 নগ্রয রজরা কুর্ড়গ্রাদভয নাযী পুরুল কভীদদয প্রর্ক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ দক্ষ কদয গ্রার্ধকায র্বর্ত্তদত বফদদর্ক 

কভ িংস্থাদনয রদক্ষে রৌর্দ অযদফয বৃৎ রকাম্পানী রপরকন গ্রুদয াদথ র্র্র্ ভদডদর ‘‘কুর্ড়গ্রাভ কভ িসূর্চ’’ নাদভয 

একট কভ িসূর্চ গ্রণ কযা দয়দছ। 

 র্ফএভআট  এয ধীনস্থ দপ্তযভদয ভাধ্যদভ র্েকায় দচতনতাভরক র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকা, স্যাদেরাআে  রকফর টর্ব 

চোদনর, স্থানীয় রযর্ড’য ভাধ্যদভ ২৪ট র্ফজ্ঞর্প্ত প্রচায কযা দয়দছ। 

 দচতনতা  প্রদয়াজনীয় তথ্য জ্ঞাদনয বাদফ সৃি র্ফভ্রার্ন্তয কাযদণ র্ফদদগভদনচ্ছু কভীগণ ভধ্যস্বত্বদবাগী ফা দারার 

রশ্রর্ণয দ্বাযস্থ য়। এ র্ফলদয় জনদচতনতা সৃর্িয রদক্ষে র্ফএভআট  এয ধীনস্থ দপ্তযভদয ভাধ্যদভ বফধবাদফ 

র্ফদদগভন, বফধদথ রযর্ভদেন্প রপ্রযণ, বফদদর্ক কভ িংস্থাদন প্রদফ উদমাগী রা  বৃর্ত্তভরক প্রর্ক্ষণ গ্রণ  

র্নযাদ র্বফান র্ফলয়ক ৪২,০০০ বুকদরে, ৬০,০০০ র্রপদরে, ের্য়ায  রাস্টায র্ফতযণ, তকিতাভরক তথ্যার্দ 

র্ফরদফাদড ি প্রদ িন কযা দয়দছ। 

 র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীযা রমন দারার ন্যান্য ভধ্যস্বত্বদবাগীদদয ভাধ্যদভ য়যার্ন  প্রতাযণায র্কায না ন রজন্য 

দচতনতা, কযণীয়  ফজিনীয় র্ফলদয় থ নােক প্রদ িন, র্ফর্বন্ন রজরায় র্ফদল র্দনভদ নুর্ষ্ঠত রভরায় স্টদরয ভাধ্যদভ 

প্রচায এফং উদজরা  রজরায় প্রাদনয াদথ ভন্বয় পূফ িক র্ফর্বন্ন বায অদয়াজন কযা য়। 

 আউদযা  ,দের্রয়া ,োর্জর রভাে ৫০ ট নতুন শ্রভ ফাজায ম্পদকি Study ম্পন্ন কযা  দয়দছ। ভধ্যপ্রাদচে র্ফযভান 

শ্রভ ফাজাদযয Trend এফং ভর্রা কভীদদয জন্য diversified trend identify কযায রদক্ষে analysis 

কযা দয়দছ। এ কর র্যদাদে িয উয র্বর্ত্ত কদয প্রদয়াজনীয় প্রর্ক্ষণ র্চর্িত রক্ষেভদ ফাংরাদদী কভীদদয 

বফদদর্ক কভ িংস্থাদনয ব্যফস্থা কযা দফ। র রদক্ষে একট উভেি  র্বজ্ঞ যাভ িক প্রর্তষ্ঠাদনয াদথ চুর্ি স্বাক্ষর্যত 

দয়দছ।  

 রম কর দক্ষ কভীয প্রার্তষ্ঠার্নক রকাদনা নদ রনআ থচ রদদয র্ফর্বন্ন র্ল্প কাযখানায় কাজ কযদছ থ িাৎ ব্যফার্যক 

জ্ঞান অদছ তাদদযদক র্ত ম্প্রর্ত গৃীত  RPL (Recognition of Prior Learning) এয অতায় প্রদয়াজনীয় 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কদয যীক্ষা র্নদয় ২০১৬ াদর রভাে ১১৩৮ জনদক নদ রদয়া দয়দছ। এদত তাদদয  রফতন  ভম িাদা 

ফহুগুণ বৃৃ্র্ি রদয়দছ। 

 গত ৩১ জ্যরাআ, ২০১৬ তার্যদখ রজরা কভ©ংস্থান  জনর্ি র্প, চটগ্গ্রাভ দত স্মােকাড© র্ফতযণ কাম©ক্রভ উদদ্বাধন কযা 

দয়দছ। খুফ ীঘ্রআ য ৬ট র্ফবাদগ স্মােকাড© র্ফতযণ কাম©ক্রভ শুরু কযা দফ। 

 রৌর্দ অযফ, জড িান  ভারদয়র্য়ায় ফস্থানযত ফাংরাদদী কভীযা রমন যার্য তাদদয র্বদমাগ ফা ভস্যা র্ফলদয় 

ফাংরাদদ যকাযদক ফর্ত কযদত াদয র রদক্ষে প্রফাফন্ধু করদন্টস ায (+০৯৬৫৪৩৩৩৩৩৩) স্থান কযা দয়দছ। 

 ফাংরাদদদয থ িনীর্তদত গুরুত্বপূণ ি ফদাদনয স্বীকৃর্ত স্বরু বফদদর্ক ভৄদ্রা রপ্রযণকাযী কোোগর্যদত গত 

১৮.১২.২০১৬ তার্যদখ ১২ জন প্রফাীদক ফার্ণর্জেক গুরুত্বপূণ ি ব্যর্ি (নাফার্ ফাংরাদদর্) র্নফ িাচনপূফ িক র্অআর্ 

কাড ি (র্যচয় ে) প্রদান কযা দয়দছ। 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, এ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী, র্চফ এফং ভারদয়র্য়াস্থ ফাংরাদদ াআকর্ভন এয র্ফযাভ শ্রভ 

কূেবনর্তক প্রদচিায পদর ভারদয়র্য়ায যকায রদন্ফম্বয ২০১৬ এ র্নভ িাণ, র্ল্প এফং কৃর্ল রেদয ফাংরাদদী কভী 

র্নদয়াদগয প্রর্ক্রয়া পুনযায় শুরু কদযদছ। পরশ্রুর্তদত ফাংরাদদদয র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয জন্য ভারদয়র্য়ায় 

র্বফাদনয দ্বায উদন্ার্চত দয়দছ। 
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  রৌর্দ অযদফ গৃ কভী রপ্রযদণয রদক্ষে রপব্রুয়ার্য ২০১৫ াদর রৌর্দ অযফ  ফাংরাদদদয ভদধ্য একট MoU স্বাক্ষর্যত 

য়। ২০১৬-১৭ থ িফছদয ৭১,৪৩৩ জন নাযী কভী রৌর্দ অযফ গভন কদয। যকাদযয পর শ্রভ কুেবনর্তক প্রদচিায পদর 

রৌর্দ অযফ র্ধক ংখ্যক নাযী কভীয াাার্ তাদদয র্নকে অত্মীয় পুরুল কভী র্নদত  ম্মত দয়দছ।  

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ৪-৬ জ্যন ২০১৬ আং তার্যদখ একট উচ্চ ম িাদয়য প্রর্তর্নর্ধদর রৌর্দ অযফ পয কদযদছন। রৌর্দ 

ফাদায াদথ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্দ্বার্ক্ষক বফঠদক ফাংরাদদ রথদক র্ধক াদয কভী র্নদয়াদগয র্ফলদয় তেন্ত পরপ্রসূ 

অদরাচনা য়। এয ধাযাফার্কতায় গত ১০ অগস্ট ২০১৬ তার্যদখ রৌর্দ যকায ফাংরাদদ রথদক র্ফর্বন্ন কোোগর্যদত 

কভী গ্রদণয উয অদযার্ত র্নদলধাজ্ঞা প্রতোায কদয রনয়। 

 ২৭/১০/২০১৬ তার্যদখ ভর্যাদ নতুন শ্রভ উআং সৃজদনয নুদভাদন ায়া র্গদয়দছ।  

 প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান নীর্ত, ২০১৬ গত জানুয়ার্য, ২০১৬ ভাদ  ভর্ন্ত্রবায় নুদভাদন রাব কদযদছ এফং 

২৬ রভ, ২০১৬ তার্যদখ রগদজদে প্রকার্ত য়। নীর্তভারায অদরাদক জাতীয় র্স্টয়ার্যং কর্ভট গঠন কযায কাম িক্রভ চরভান 

অদছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী উি কর্ভটয বার্ত এফং এ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী -বার্ত। এ ছাড়া নীর্তভারাট 

ফােফায়দনয জন্য একট এোকন প্লোন বতযীয কাজ চরভান অদছ। 

 ভত প্রফাী ফাংরাদদী কভীয ভযদদ ফাংরাদদদয র্ফভানফদরেদয রৌুঁছায য ডাোভ স্বয়ংর্ক্রয়বাদফ দয়জ অন িা ি 

কল্যাণ রফাদড িয Digital file opening software-এ আনপুে র্াদফ ন্তভু িি কযা য়। পদর ভদতয 

র্যফাদযয দস্যদদয নুকুদর অর্থ িক নুদান প্রদাদনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা জতয দয়দছ। 

  দয়জ অন িা ি কল্যাণ রফাড ি প্রফাী কভীয ন্তানদদয জন্য ২০১২ ার রথদক র্ক্ষাবৃর্ত্ত চালু কদযদছ। ফতিভাদন র্আর্, 

রজএর্, এএর্  এআচএর্ চায কোোগর্যদত র্জর্এ-৫ প্রাপ্ত র্ক্ষাথীদদয এ বৃর্ত্ত রদয়া য়। দয়জ অন িা ি কল্যাণ 

রফাড ি দত ১৮৭০ জন প্রফাী কভীয রভধাফী ন্তানদক ২ রকাট ৭৮ রক্ষ ৮৬ াজায ৪০০ োকা র্ক্ষাবৃর্ত্ত প্রদান  কযা 

দয়দছ। 

 ফতিভাদন র্এর্ কোোগর্যদত ৩ ফছয ,রজএর্ কোোগর্যদত ২ ফছয ,এএর্ কোোগর্যদত ২ ফছয  এআচএর্ 

কোোগর্যদত ৪-৫ ফছয র্ক্ষা বৃর্ত্ত প্রদান কযা দচ্ছ। কোোগযী নুমায়ী র্ক্ষাবৃর্ত্তয র্ফফযণ র্নম্নরুঃ 

K¨vUvMwi gvwmK বৃর্ত্তয ায evrmwiK রভাে 

বৃর্ত্তয র্যভাণ 

eBmn Avbylvw½K 

LiP 

রভাে োকায 

র্যভাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫=(৩+৪) 

wcGmwm/mggvb  ১৫০০.০০ ৮,৪০০.০০ ১৫,০০.০০ ৯,৯০০.০০ 

†RGmwm/mggvb ১০০০.০০ ১২০০০.০০ ২,০০০.০০ ১৪,০০০.০০ 

GmGmwm/mggvb ১৫০০.০০ ১৮,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ২১,০০০.০০ 

GBPGmwm/mggvb ২,০০০.০০ ২৪,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ২৭,০০০.০০ 

 

   ১৬-১৭ থ জফেজয নতুন ০৫ট াখা রখারা প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক এয রভাে াখায ংখ্যা ৫৪ট দাঁর্ড়দয়দছ। 
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৩ ১৫                        ২০১৬-১৭ 

      

                      ২০১৬-১৭                                     ৯৫ ৪৭%                    

                              ৪. ৯    

                                       ৪ ৮৫    

                         ১ ১২    

                                   ২      

   -     -                                                                             ৫  

                                    ১৩৪  

                                  ১৩০  

                                                                 ৯৫% 

                                                                          ২৫৪১  

                                                          9 .৮৭% 

                                                                       91% 

                       -                                         ১০৭৯     

                                                                       ৯৫% 

                                                     ৬৯% 

                                      ২৮  

                                     ৪২০০০  

                                                           ৬০,০০০  

                -                             ১ ৪    

                                        ০ ৬২    

             ও                                                 ১৫  

                               ৪৫  

                                                                             

                                                     ১২    

                -                                                      ৬-  -  ১৭ 

            -                                           ৬০      

                                                                                                       ৩ /১১/  ১৬ 

                                                       কযা দয়দছ। 

           র্নয়র্ভত ারনাগাদ কযা য়। 

                ও                                                  ১৩/১ /  ১৬  

                                                         ৪ % 

 

 

৩.১৬ জাতীয় শুিাচায রকৌর কভ ি-র্যকল্পনা  গ্রগর্ত র্যফীক্ষণ কাঠাদভা: 

 

১. প্রার্তষ্ঠার্নকব্যফস্থা 

১.১ বনর্তকতা কর্ভটয বা- নুর্ষ্ঠত বা           ৪ ট 

১.২ ংী জদনয ং গ্রদণ বা                        ৩ ট 

 

২. দচতনতা বৃর্ি 

২.১ দচতনতা বৃর্িভরক বা                       ৬ ট 

২.২ শুিাচায রকৌর ফােফায়দন ভাঠ ম িাদয়য কভ িকতিাদদয দচতনতা বৃর্িভরক প্রর্ক্ষণ                 ২০০ জন 
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৩. অআন/র্ফর্ধ/নীর্তভারা প্রণয়ন  ংস্কায 

৩.১ বফদদর্ক কভ িংস্থান  র্বফাী ব্যফস্থানা খড়া র্ফর্ধয রবটং                ৩০র্ডদম্বয,২০১৭ 

৩.২ দয়জ অন িা ি কল্যাণ অআন                   ৩০ ভাচ ি,২০১৭ 

  

৪. শুিাচায চচ িায জন্য প্রদণাদনা প্রদান 

৪.১শুিাচায পুযস্কায প্রদান          ০৩ জন 

 

৫. আ-গবন িদনন্প 

৫.১নরাআন রযন্প র্দস্টভ চালু         ৬০% 

৫.২ র্বর্ড কনপাদযন্প         ০৮ ট 

৫.৩ আ-রেন্ডায চালুকযণ         ৩০ ভাচ ি,২০১৭ 

৫.৪ নরাআদন রফা প্রদান চালুকযণ                    ১ট 

৫.৫ আ-পাআর্রং চালুকযণ               ২৮ রপব্রূয়ার্য,২০১৭ 

 

৬. উদ্ভাফনী উদযগ 

৬.১ আদনাদবন টভ কতৃিক উদ্ভাফনী ধাযণা (Innovative Idea) ফােফায়ন               ৫০% 

  

৭. জফাফর্দর্ র্িারী কযণ 

৭.১ র্ডে কর্ভটয বা অদয়াজন        ৪ ট 

 

৮.  জাতীয় শুিাচায রকৌদর উর্ের্খত ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/ংস্থাযকাম িক্রভ: প্রদমাজে নয় 

 

৯ ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/ংস্থায শুিাচায ংর্িি ন্যান্য কাম িক্রভ: 

৯.১ দক্ষতা উন্নয়দনয রক্ষে র্চর্িতকযণ       ২   

৯.২ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফােফায়ন       ১০০% 

৯.৩ প্রার্নক  অর্থ িক ক্ষভতা  িন       ৩০ ভাচ ি,২০১৭ 

৯.৪ শূন্যদদ র্নদয়াগ প্রর্ক্রয়া ম্পন্ন       ৩০ জ্যন,২০১৭ 

৯.৫ যকার্য কভ িচাযী অচযণ র্ফর্ধভারা ১৯৭৯ রত উর্ের্খত র্ফলয়ভ প্রদ িন    ৩০ র্ডদম্বয,২০১৭ 

৯.৬ আ-োদেদন্ডন্প চালুকযণ        ৩০ র্ডদম্বয,২০১৬ 

৯.৭ র্ফরদম্ব উর্স্থর্তয র্ফলদয় ব্যফস্থা গ্রণ       ১০০% 

৯.৮ ভন্ত্রণারদয়য কভ িফণ্টন ংষ্কায        ৩০ ভাচ ি,২০১৭ 

৯.৯ ফার্ল িক ক্রয় র্যকল্পনা প্রণয়ন       ৩০ রদন্ফম্বয,২০১৭ 

৯.১০ আনদবন্টস র্য রযর্জোয চালুকযণ  ংযক্ষণ      ৩০ ভাচ ি,২০১৭ 

৯.১১ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি, NIS, GRS  RTI, আদনাদবন, রফা প্রর্ক্রয়া জীকযণ ংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ ভর্ডউর প্রণয়ন 

৩০ ভাচ ি,২০১৭ 

৯.১২ ফার্ল িক প্রর্তদফদন  (২০১৫-১৬) দয়ফ াআদে প্রকা        

১৫দোফয ২০১৬ 

৯ ১৩                     ২০১৭-২০১৮                      ২০১৭ 

৯ ১৪                        ২০১৭-২০১৮               ২০১৭ 

৯ ১৫                           ৯৫% 

 

১০. ফাদজেফযাে 

১০.১শুিাচায ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ ফােফায়দনয জন্য অনুভার্নক (Indicative) ফাদজে ফযাে  ৪.২০রক্ষ োকা 

 

১১. র্যফীক্ষণ 

১১.১ জাতীয় শুিাচায রকৌর কভ ি-র্যকল্পনা  র্যফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণয়ন    ৩০ জ্যরাআ,২০১৭ 

১১.২ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগ র্যফীক্ষণ প্রর্তদফদন দার্খর       ৪ ট 
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3.17 প্রফাী কল্যাণ কাম জক্রভ: 

প্রাক-ফতগ জভন তিতপং  

িাকুতয তনজ তফজদ গভনকাযী কভীজদয ংতিষ্ট কদজয অআন-কানুন, যীতত-নীতত, বালা, তযজফ, তধকায, কতজব্য আতুাতদ ম্পজকজ  তফজদ 

গভজনয পূজফ জ প্রাক-ফতগ জভন তিতপং প্রদান কযা জজে।    ১৬-১৭ থ জফেজয 52 াজায 844 জন তফজদগাভী কভীজক প্রাক-ফতগ জভন তিতপং 

প্রদান কযা জজে।  

তক্ষাবৃতত্ত 

ওজজ অন জা জ কল্যাণ কফাড জ জত প্রফাী কভীয কভধাফী ন্তানজদয জন্য 2012 ার কথজক তক্ষা বৃতত্ত প্রদান কযা । ফতজভাজন তএত, 

কজএত, এএত ও এআিএত/ভভান কুাোগতযজত প্রফাী কভীয কভধাফী ন্তানজদয বৃতত্ত প্রদান কযা জে।    ১৬-১৭ থ জফেজয এ কফাড জ 

জত 1879 জন প্রফাী কভীয কভধাফী ন্তানজক 2 ককাটি 78 রক্ষ 39 াজায োকা তক্ষাবৃতত্ত প্রদান  কযা জজে। 

 

মৃতজদ কদজ অনন 

প্রফাজ মৃতুুফযণকাযী কভীয মৃতজদ তযফাজযয তরত ত ভতাভত াজজক্ষ কদজ অনন থফা ংতিষ্ট কদজ দাপজনয  ব্যফস্থা কযা । গত 

থ জ ফেজয ৩ াজায 455 জন প্রফাী কভীয মৃতজদ কদজ কপযত অনা জজে।  

 

 

 

প্রফাজ মৃত কভীয মৃতুুজতনত ক্ষততপূযণ/ফজকা কফতন/াতব জ কফতনতপে/আন্পুু জযন্প ফাফদ অদাকৃত থ জ তফতযণ 

প্রফাজ মৃতুুফযণকাযী কভীয তনজাগকতজা থফা ন্য ককাজনা ব্যতি/প্রততষ্ঠান জত দূতাফাজয জমাতগতা মৃজতয মৃতুুজতনত 

ক্ষততপূযণ/ফজকা কফতন/াতব জ কফতনতপে/আন্পুুজযজন্পয থ জ অদাজয ব্যফস্থা কযা । গত থ জফেজয 1,026 জন কভীয নুকূজর অদাকৃত 

59 ককাটি 24 রক্ষ 60 াজায ৩06 োকা তাজদয ওাতযজদয ভজধ্য তফতযণ কযা জজে। 

 

অত/সুস্থ কভীজদয অতথ জক াায্য প্রদান 

প্রফাজ কভ জযত ফস্থা গুরুতয অত/সুস্থ/াযীতযকবাজফ ক্ষভ জ কদজ কপযত অজর তাঁজদয তিতকৎাজথ জ কফাড জ জত 1 রক্ষ োকা ম জন্ত 

অতথ জক াায্য কদা । গত থ জ ফেজয 83 জন কভীজক  74 রক্ষ োকা তিতকৎা াতা কদা জজে।  

মৃতজদ কদজ অনজন  যি প্রদান 

প্রফাজ মৃতুুফযণকাযী কভীয মৃতজদ কদজ কপ্রযজণয  যি াধাযণত ংতিষ্ট তনজাগকতজা ফন কজয থাজকন। ককাজনা তনজাগকতজা উি  যি 

ফজন াযাগতা প্রকা কযজর থফা তনজাগকতজা াওা না কগজর কফাজড জয জথ জ মৃতজদ কদজ কপযত অনা । এ ফাফদ কফাজড জয ততফর 

জত 1 ককাটি 33 রক্ষ 50 াজায োকা  যি । 

 

মৃতজদ তযফন ও দাপন ফাফদ অতথ জক াায্য প্রদান 

প্রফাজ মৃতুুফযণকাযী কভীয মৃতজদ তফভানফন্দয জত তযফাজযয তনকে স্তান্তজযয ভ “মৃতজদ তযফন ও দাপন  যি” ফাফদ 

তাৎক্ষতণকবাজফ মৃজতয প্রতত তযফাযজক 35 াজায োকা কজয অতথ জক াায্য কদা । গত থ জফেজয ২ াজায 996 জন কভীয তযফাযজক 

10 ককাটি ৪8 রক্ষ 6০ াজায োকা প্রদান কযা জজে ।  

 

প্রফাজ মৃত কভীয তযফাযজক অতথ জক নুদান প্রদান 

তফজদজ বফধবাজফ গভনকাযী/নফধবজফ কভ জযত ফস্থা মৃতুুফযণকাযী কভীয প্রতত তযফাযজক ওজজ অন জা জ কল্যাণ কফাড জ জত ৩ রক্ষ োকা 

কজয অতথ জক নুদান প্রদান কযা । গত থ জ ফেজয প্রফাজ মৃত 4 াজায 55 জন কভীয তযফাযজক ১17 ককাটি 42 রক্ষ 24 াজায োকা 

অতথ জক নুদান প্রদান কযা জজে ।  

 

অত/সুস্থ কভী কদজ কপযত অনন 

প্রফাজ কভ জযত ফস্থা গুরুতয অত/সুস্থ/াযীতযকবাজফ ক্ষভ কভীজদয দূতাফাজয জমাতগতা তিতকৎায ব্যফস্থা গ্রণ এফং প্রজাজজন 

কদজ কপযত অনা । এজক্ষজে কপযত কভীজক তফভানফন্দয জত গ্রণ, এুামু্বজরন্প সুতফধা প্রদান এফং যকাতয াাতাজর বততজয ব্যফস্থা কযা 

। গত থ জফেজয এ ধযজনয 37 জন সুস্থ কভীজক কদজ কপযত এজন যকাতয াাতাজর বততজয ব্যফস্থা কযা জজে। 

 

তফভানফন্দযস্থ প্রফাী কল্যাণ কডজেয ভাধ্যজভ াতা 

তফজদগাভী কভীজদয তনযাজদ তফজদ গভন এফং প্রতুাফতজনকাজর ততনটি অন্তজজাততক তফভানফন্দজয স্থাতত প্রফাী কল্যাণ কডে এয ভাধ্যজভ 

কফা প্রদান কযা । গত থ জফেজয তফভানফন্দযস্থ প্রফাী কল্যাণ কডে এয ভাধ্যজভ তফজদগাভী 8 রক্ষ 85 াজায 326 জন কভীজক াতা 

প্রদান কযা জজে। 
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কর কন্টায স্থান 

প্রফাী কভীয কদাযজগাড়া ওজজ অন জা জ কল্যাণ কফাজড জয কফামূ কৌৌঁজে কদায রজক্ষু “প্রফা ফন্ধু” নাজভ একটি কর কন্টায িালু কযা 

জজে। প্রাথতভক ম জাজ যীক্ষামূরকবাজফ কৌতদ অযফ, জড জান ও ভারজতা কভ জযত কভীজদয করজন্টাজযয ভাধ্যজভ কফা প্রদান কযা 

জে। মা ম জাক্রজভ ন্যান্য কদজও ম্প্রাযণ কযা জফ।  

 

ডাাজাযা ফাংরাজদতজদয কল্যাণ কফাজড জ ন্তভূ জতি 

ডাাজাযা ফাংরাজদতজদয ওজজ অন জা জ কল্যাণ কফাজড জয সুজমাগ-সুতফধায অওতা অনজনয রজক্ষু তাজদযজক কল্যাণ কফাজড জয ডাোজফআজজ 

ন্তর্ভ জতি কযা জে। এয পজর কফাড জ প্রদত্ত কর ধযজনয সুজমাগ-সুতফধা গ্রণ কযজত াযজফ।  

 

৩.১7.১  2016-17 থ জ ফেজয ওজজ অন জা জ কল্যাণ কফাড জ জত প্রফাী কভী ও তাজদয তযজফাজযয দস্যজদয  অতথ জক 

াায্য প্রদাজনয তফফযণঃ 

 

ক্রভ তফফযণ ার ংখ্যা প্রদানকৃত থ জ 

1. মৃতজদ অনন 2016-17 3455 1,33,50,000/- 

2. মৃতজদ তযফন ও দাপন  যি প্রদান 2016-17 2996 10,48,60,000/- 

3. অতথ জক নুদান প্রদান 2016-17 4055 117,42,24,936/- 

4. সুস্থ কভীজদয অতথ জক াায্য প্রদান 2016-17 83 74,00,000/- 

5. সুস্থ কভী কদজ অনন 2016-17 37 2,77,500/- 

6. মৃতুুজতনত ক্ষততপূযণ প্রদান 2016-17 1026 59,24,60,306/- 

7. তক্ষাবৃতত্ত প্রদান 2016-17 1879 2,78,39,100/- 

8. তিতপং 2016-17 52844 - 

9.  প্রফাী কল্যাণ কডে এয ভাধ্যভ কফা প্রদান  2016-17 885326 - 

 

3.18 AvšÍR©vwZK Awfevmx w`em 2016 D`hvcb: Awfevmx Kg©xi Ae`vb‡K g~j¨vqb I ¯^xK…wZ cÕ`v‡bi j‡ÿ¨ RvwZmsN 18 

wW‡m¤^i‡K ÔAvšÍR©vwZK Awfevmx w`em× wn‡m‡e †NvlYv K‡i‡Q| c…w_exi Ab¨vb¨ ‡`‡ki g‡Zv G w`emwU RvKRgKc~Y©fv‡e evsjv‡`‡k 

D`hvcb Kiv nq| 2016 mv‡j AvšÍR©vwZK Awfevmx w`e‡mi g~j cÕwZcv`¨ welq wQj Dbœq‡bi gnvmo‡K, Awfevmxiv mevi Av‡MÓ 

।MYcÕRvZš¿x esjv‡`k miKv‡ii cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvj‡qi  gvbbxq gš¿x Rbve byiæj Bmjvg we.Gmwm G w`e‡mi 

D‡Øvabx Abyôv‡b Dcw¯'Z †_‡K Abyôvbgvjv D‡Øvab K‡ib| AvšÍR©vwZK Awfevmx w`e‡m i¨vwj, Av‡jvPbv mfv, mvs¯‹…wZK Abyôvb, 

      , †mwgbvi, iPbv I weZK© cÕwZ‡hvwMZv BZ¨vw` Abyôvbgvjvi Av‡qvRb Kiv nq|  
 

3.19 wmAvBwc wbev©Pb: তফজদজ ফস্থানযত প্রফাী ফাংরাজদী কভীগণ প্রতত ফেয তফপুর ংজকয কযতভট্যান্প কপ্রযণ কজযন।  তাঁজদয এ 

ফদাজনয স্বীকৃততস্বরু যকায প্রতত ফেয জফ জাচ্চ কযতভট্যান্প কপ্রযণকাযী তনতদ জষ্ট ংখ্যক প্রফাী কভীজক  Commercial Important 

Person (CIP)   ভম জাদা তদজ ম্মাতনত কজয থাজক। তঅআত ভম জাদা প্রাপ্ত ব্যতিযা তাজদয কাড জ ব্যফায কজয তিফারজ প্রজফ, ব্যফাতক ভ্রভজণ 

তফভান, কযর ও কনৌজথ অন ংযক্ষজণয সুজমাগ কজ থাজকন। এোড়া ফাংরাজদজ তফতনজাগ কযজত িাআজর তফজদত তফতনজাগকাযীজদয ভান সুজমাগ 

ান। কদজ তফজদজ উচ্চ দস্থ কভ জকতজাজদয াজথ গ্রাতধকায তবতত্তজত বফঠক কযজত াজযন। তফতবন্ন জাতী তদফজ তফজদজ ফাংরাজদ তভজনয 

নুষ্ঠাজন তনভন্ত্রন ান। াাাত স্ত্রী-পুে-কন্যা ও তনজজয তিতকৎায জন্য যকাতয াাতাজর ককতফন াওায কক্ষজেও গ্রাতধকায ান। এোড়া 

প্রফাী ফাংরাজদী কভীযা কদজ তফতনজাগ কযজত িাআজর তাজদযজক তফজল সুতফধা কদা । ফাংরাদদদয থ িনীর্তদত গুরুত্বপূণ ি ফদাদনয স্বীকৃর্ত 

স্বরু বফদদর্ক ভৄদ্রা রপ্রযণকাযী কোোগর্যদত গত ২৮.১২.২০১৬আং তার্যদখ ১২ জন প্রফাীদক ফার্ণর্জেক গুরুত্বপূণ ি ব্যর্ি (নাফার্ 

ফাংরাদদর্) র্নফ িাচনপূফ িক র্অআর্ কাড ি (র্যচয় ে) প্রদান কযা দয়দছ। 

 

3.20 gš¿Yvj‡qi Kg©KZv©/Kg©Pvix cÖwkÿY, AvšÍRv©wZK †mwgbvi/m‡¤§jb G AskMÖnY t 

 

1. 08-13     201৬                                                                         

            07                                              
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2. 24-25     2016                                                                        

   4                                                        04                         

                  

3. 18-21        2016                 71তভ                                           

                                               04                                        

4. 06 -19       2016       প্রতক্ষণ ংক্রান্ত              06       -03        2016       

            TVET Capacity Building Course                               

                                       24                                     

5. 14       201৬                                                  “ A Dialogue on 

Global Migration Compact”                                   

6. 8-10        2016                                            জনাফ জাজফদ অজভদ         

                             “             ”                                   

7. 14-15        2016                                                                     

                                                      02                            

 

8. 15-20    াতয 2017                                                                      

                                        05                                        

9. 18-19 জানুাতয 2017                                                7তভ  ADBI-OECD-

ILO  Roundtable               

10. 23-24 জানুাতয 2017                                              .                     

         4                                                        05             

                               

11. 24-25  জানুাতয 2017                                         “ Bangladesh Trade 

and Investment Conference”                                

12. 29  জানুাতয -03 কপব্রূাতয 2017                                                     -      

                 10                                       

13. 26 -28 কপব্রূাতয 2017                                                 4th Joint 

Committee Meeting               04                                   

14. 01-02      2017                                                                          

                              02                                    

15. 06-17      2017                                                                           

   Jobs and Migration Core Course-2017                          

16. 01-05      2017                                                                       

                         05                                      

17. 03-04      2017                                                            

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of their Families (ICRMW)                             

11                                                 

18. 19-22      2017                                                            Human 

Resource Development Seminer              24-25      2017         -           

             07                                             
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19. 22-27      2017                                                                    

                    /                                            07             

                           

20. 07-10    2017                                                                          

05                                      

21. 14-18    2017                                                                         

             08                                              

22. 23-24    2017                          .                            ig  n   in 

 o n  i   in   i i   ni i  i                                      02      

                                 

23. 04-11    2017                                                                      

                                                   05                                 

         

24. 15-21    2017                                                              Global 

Forum on Remittances, Investment and Development 2017   FR      

            02                                            

25. 20-21    2017                           /                                          03 

                        Emplo m n     mi  S    m                            

03                                           

3.21 ফােফায়নাধীন প্রকল্প/কভ িসূর্চভঃ 

 

র্ফদবিকয র্ফর্বন্ন রদদ দক্ষ শ্রর্ভদকয তুরনায় দক্ষ শ্রর্ভদকয চার্দা রফী। এআ র্ফলয়ট ভাথায় রযদখ র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয মথামথ 

প্রর্ক্ষদণয ভাধ্যদভ তাদদয দক্ষতা বৃর্িয য যকায মদথি গুরুত্ব অদযা কদযদছ। ২০১৬-১৭ থ ি ফছদয উন্নয়ন প্রকদল্পয অতায় ৫ট 

আনর্িটউে ফ রভর্যন রেকদনারর্জ (অআএভট) এফং ২৭ট কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র (টটর্)  র্ক্ষা কাম িক্রভ চালু কদযদছ। কার্যগর্য 

প্রর্ক্ষদণয গুরুত্ব র্ফদফচনায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নদদ িনায় রদদয প্রর্তট উদজরায় একট কদয কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র স্থাদনয উদযাগ 

রনয়া দয়দছ। এযআ ং র্দদফ প্রথভ ম িাদয় “৪০ট উদজরায় ৪০ট কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র স্থান এফং চটগ্গ্রাদভ ০১ট অআএভট স্থান” 

ীল িক প্রকদল্পয কাম িক্রভ শুরু দয়দছ।  এ প্রকদল্পয অতায় জ্যন ১৭ ম িন্ত ১৩ট রকদন্দ্রয জন্য জর্ভ র্ধগ্রণ ম্পন্ন দয়দছ। আদতাভদধ্য ২ট 

রকদন্দ্রয র্নভ িাণ কাজ শুরু দয়দছ এফং ০৯ট রকদন্দ্রয জন্য দযে অহ্বান কযা দয়দছ। এ ভন্ত্রণারদয়য অতায় ফােফায়নাধীন প্রকল্পগুদরায 

২০১৬-১৭ থ ি ফছদযয ফযাে, ফভৄর্ি  গ্রগর্তয র্ফফযণ র্নম্নরু: 

                                                                                                                                                          (রক্ষ োকায়) 

ক্রঃ

নং 

প্রকদল্পয নাভ, ফােফায়নকার  প্রকল্প ব্যয় প্রকল্প/কভ িসূচীয উদেশ্য  ভর কাম িক্রভ ২০১৬-১৭ থ ি 

ফছদযয  ফযাে 

রভাে ফযাে 

(প্রঃাঃ) 

২০১৬-১৭ থ ি 

ফছদয ফভৄর্ি 

োকা 

(প্রঃাঃ) 

জ্যন, 

২০১৭ 

ম িন্ত ব্যয় 

(ফযাদেয 

%) 

 র্ফর্নদয়াগ প্রকল্প 

১। ভৄন্পীগঞ্জ, পর্যদপুয, চাঁদপুয, 

র্যাজগঞ্জ  ফাদগযাে রজরায় ৫ট 

আনর্স্টটউে ফ রভর্যন রেকদনারর্জ  

স্থান (৩য় ংদার্ধত) 

জ্যরাআ ২০১০-wW‡m¤^i ২০১৭ 

24418.33 রক্ষ োকা 

(ক) রভর্যন রেকদনারর্জ স্থান কযা। 

(খ) রনৌ-র্ফযায় রফকায জনদগাষ্ঠীদক প্রর্ক্ষণ 

দান। 

(গ) প্রর্র্ক্ষত জনদগাষ্ঠীদক রদদ র্ফদদদ 

কভ িংস্থান প্রদান কযা। 

২৫০০.০০ 

(--) 

২২৫০.০০ 

(--) 

১৬৯৫.৭৪ 

(৬৭.৮৩

%) 

২। র্ফর্বন্ন রজরায় ৩০ট কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ  রদদয রফকায ভেফক  ভেফ ভর্রাদদয ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৪২৯৫.০৩ 
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রকন্দ্র স্থান (২য়  ংদার্ধত)  

জ্যরাআ ২০১০ - জ্যন ২০১৮ 

82571.73 রক্ষ োকা 

ভেদগাদমাগী প্রর্ক্ষণ (কার্যগযী  রবাদকনার) 

প্রদাদনয ভাধ্যদভ কভ িংস্থান সুদমাগ সৃর্িয রদক্ষে 

২৭ট রজরায় ২৭ট টটর্ স্থান। 

(--) (--) (৮৫.৯০

%) 

৩। আনর্স্টটউে ফ রভর্যন রেকদনারর্জ এফং  

কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্রভদয 

প্রর্ক্ষনাথীদদয বৃর্ত্ত প্রদান কাম িেভ (৭ভ 

ম িায়) 

জ্যরাআ ২০১২ - জ্যন ২০১৭ 

4848.00 রক্ষ োকা 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষদণ র্নদয়ার্জত র্ফর্বন্ন 

রজরায় ফর্স্থত টটর্ এফং অআএভট 

প্রর্ক্ষণাথীদদযদক দক্ষ জনর্িদত রুান্তয এফং 

তাদদয ঝদয মায়া রযাধকদল্প র্নয়র্ভত বৃর্ত্ত 

প্রদান কযা। 

৬০০.০০ 

(--) 

৬০০.০০ 

(--) 

৫৭৮.২৭ 

(৯৬.৩৮

%) 

৪। ফাংরাদদ আনর্স্টটউে ফ রভর্যন 

রেকদনারর্জ-য ংস্কায   অধুর্নকায়ন 
জানুয়ার্য ২০১৪ রথদক জ্যন ২০১৮ 

5547.78 রক্ষ োকা 

র্ফযভান প্রর্ক্ষণ রকদন্দ্রয একাদডর্ভক বফন, 

য়াকি, অফার্ক বফনভদয ংস্কায 

ম্পাযণ, প্রর্ক্ষণ কাম িক্রদভয জন্য 

অফাফে  অধূর্নক মন্ত্রার্ত ংদমাজন  

প্রর্ক্ষক প্রর্ক্ষণ প্রদান। 

১৮০০.০০ 

(--) 

১৮০০.০০ 

(--) 

১৭৮৪.০৫ 

(৯৯%) 

৫। 40 wU Dc‡Rjvq 40 wU KvwiMwi cÕwkÿY 

I PÆMÕv‡g GKwU AvBGgwU ¯'vcb  Rvbyqvwi 

2016 †_‡K Ryb 2020  

133129.00 রক্ষ োকা 

রদদয রফকায ভেফক  ভেফ ভর্রাদদয 

ভেদগাদমাগী প্রর্ক্ষণ (কার্যগর্য  রবাদকনার) 

প্রদাদনয ভাধ্যদভ কভ িংস্থান সুদমাগ সৃর্িয রদক্ষে 

৪০ট উদজরায় ৪০ট কার্যগর্য  প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র 

স্থান। 

১১১৭৬.০০ 

(--) 

৭৫০০.০০ 

(--) 

৪৯৬১.৪২ 

(৪৪.৩৯%

) 

 কার্যগর্য ায়তা প্রকল্পঃ 

৬। কোার্ট  রডদবরদভন্টস   রপ্রাগ্রাভ ফ 

টটর্, যাজাী 

খ) জানুয়ার্য 201৬-র্ডদম্বয 201৯ 

৮৭১১.০০ রক্ষ োকা 

র্ফযভান যাজাী টটর্য ফকাঠাদভাগত এফং 

প্রর্ক্ষণগত ভান উন্নয়ন, কার্যগর্য রক্ষদে ভানফ 

ম্পদ উন্নয়দনয ভাধ্যদভ কদভ িয সুদমাগ সৃর্ি 

ফাংরাদদদয রেকআ থ িবনর্তক উন্নয়দন 

ফদান যাখা এফং রকার্যয়ান প্রভের্িয ব্যফায। 

১০০০.০০ 

(৫০০.০০) 

৫০০.০০ 

(৫০০.০০) 

৯৮৯.৬৯ 

(৯৯%) 

৭। Application of Migration 

Policy for Decent Work of 

Migrant Workers. 

April 2016 to March 2021 

৫৮৩২.৪৩ রক্ষ োকা 

র্বফাী নাযী  পুরুল কভীদদয র্নযাদ 

র্বফান  রাবন কাদজয সুর্ফধা গ্রদণয 

ভাধ্যদভ ফাংরাদদদয রেকআ থ িবনর্তক এফং 

াভার্জক উন্নয়দন ভূর্ভকা ারন কযা। 

১৬০৬.০০ 

(১৬০০.০০) 

(উন্নয়ন 

দমাগী 

অআএর) 

৬.০০ 

(১৬০০.০০) 

৬৫৮.৭৭ 

(৪১%) 

  

এছাড়া উন্নয়ন দমাগী অআএর এয ায়তায় য়াকি আন র্িডভ এফং অআএভ এয ায়তায় র্স্কর রডবরদভন্টস   

অদরোভান াগয রথদক রপযত অা ব্যর্িদদয াভার্জক  থ িবনর্তকবাদফ পুন: একেীকযণ প্রকল্প ফােফায়ন কযা দচ্ছ। এফ 

র্নযাদ র্বফান  দক্ষতা উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি ফদান যাখদছ। 

 

৩.২২  প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় এয ২০১৬-১৭ থ ি ফছদযয াভার্জক র্নযাত্তা 

কভ িসূচী: 

 

ভন্ত্রণারয়/ 

র্ফবাগ 

ক্রর্ভক 

 

াভার্জক র্নযাত্তা 

কভ িসূর্চয ধযন 

প্রর্তদফদনাধীন ফছয (২০১৬-১৭) 

 

পূফ িফতী ফছয 

(২০১৫-১৬)  

সুর্ফধাদবাগী 

ব্যর্ি/র্যফায/ 

প্রর্তষ্ঠাদনয ংখ্যা 

অর্থ িক ংদিল 

(রক্ষ োকায়) 

সুর্ফধাদবাগী 

ব্যর্ি/র্যফায/ 

প্রর্তষ্ঠাদনয 

ংখ্যা 

অর্থ িক ংদিল 

(রক্ষ োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ১. প্রফাী কভীয ন্তানদদয ১৮৭৯ ২৭৮ ৯০৫ ১৩৬ 
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প্রফাী কল্যাণ  

বফদদর্ক 

কভ িংস্থান 

ভন্ত্রণারয় 

বৃর্ত্ত প্রদান 

২. প্রফাদ ভতুেফযণকাযী  

কভীয ভতদদ র্যফন  

দাপন খযচ ফাফদ অর্থ িক 

াায্য প্রদান 

২৯৯৭ ১০৪৯ ২৮৪০ ৯৯৪ 

৩. প্রফাদ ভত কভীয 

র্যফাযদক অর্থ িক নুদান   

৪০৫৫ ১১৭৪২ ৫৭৪০ ১৬৬১৭ 

৪. প্রফাদ ভত কভীয 

র্যফাযদক 

ক্ষর্তপূযণ/ফদকয়া 

রফতন/আন্পুদযন্প/ার্ব ি 

রফর্নর্পে ফাফদ অদায়কৃত 

থ ি র্ফতযণ  

১০২৬ ৫৯২৪ ১১৪৪ ৬৮৫৩ 

৫. অত/ঙ্গু/সুস্থ কভীদদয 

অর্থ িক াায্য প্রদান 

৮৩ ৭৪ ২৪ ২৩ 

৬.  তফজদগাভী কভীদদয র্প্র- 

র্ডাচ িায রের্নং  

৫,৫৪,৯৪৭ - ৪৫২৭৬ ৫৪.৩৩ 

৭. টিটিতমূজ ড্রাআতবং 

ককাজ জ প্রতক্ষণ ংক্রান্ত 

কভ জসূতি 

২,৮৮৭ ৮৬.৬৩ ৬৪৯৬ ৩৩১.৩৭ 

৮. কৌতদঅযফ গভজনচ্ছুক 

ভতরা গৃকভীজদয ২৬টি 

টিটিতজত অফাতক 

প্রতক্ষণ প্রদান 

৭২,০২৮ - ১৩৪৪৬ ৪০৮.১৯ 

৯ যকাযী ব্যফস্থানা 

তফএভআটিয ভাধ্যজভ 

জড জানগাভী ভতরা কভীজদয 

প্রতক্ষণ কভ জসূতি 

- - ৫২৯ ১৮.৫৪ 

১০ ংকং এ ভতরা গৃকভী 

কপ্রযণ ংক্রান্ত কভ জসূিী 

১৬৬ ১২.২৭ ১৯৪৬ ২২২.৮৪ 

১১ যংপুয কাতযগতয প্রতক্ষণ 

ককন্দ্র (টিটিত)-এ গাজভ জন্ট 

কিড িালুকযণ ংক্রান্ত 

প্রতক্ষণ মন্ত্রাতত ক্র ও 

 ন্ডকারীন স্থাী প্রতক্ষক 

তনজাগ এফং কফতন-বাতা 

প্রদান 

২৫৭ ১২.২৫ ৪০ ২০.০০ 
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Aa¨vq-4 

gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb `ßi/ms¯’vi ev Í̄evqbvaxb Kvh©µg I AMÖMwZ 

 

4.1 Rbkw³, Kg©ms ’̄vb I cÖwkÿY ey¨‡iv (weGgBwU):  

      evsjv‡`k we‡k¦i Ab¨Zg cÕavb Rbkw³ †cÕiYKvix †`k| we‡`‡k `ÿ Rbkw³ †c ÖiY Ges Zv‡`i cÕwiZ 

†iwg‡UÝ †`‡ki A_©bxwZ‡Z MwZ mÂvi Ki‡Q| eZ©gv‡b ˆewk¦K kÕgevRv‡i cÕhyw³i cÕmviZvi Kvi‡Y `ÿ Kg©xi Pvwn`v w`b 

w`b e…w× cv‡‧Q| ˆe‡`wkK kÕgevRv‡i my`…p Ae¯'vb ˆZwii j‡ÿ wb‡qvMKvix †`‡ki Pvwn`vi mv‡_ mvgÃm¨ †i‡L †`‡ki 

wekvj Rb‡Mvwô‡K KvwiMwi I cÕhyw³ wkÿv cÕ`v‡bi gva¨‡g `ÿ Rbm¤ú‡` iæcvšÍi Kiv n‡‧Q| G D‡Ïk¨‡K mdj Kivi 

j‡ÿ¨ ey¨‡ivi Aax‡b 68wU cwkÿY †K›`ªi (62 wU KvwiMwi cÖwkÿY †K›`ª Ges 6 wU Bbw÷wUDU Ae †gwib †UK‡bvjwRi) 

AvIZvaxb 48wU †Uª‡W cÕwkÿY cÕ`vb Kiv n‡‧Q| me©¯Í‡i KvwiMwi wkÿv MÕn‡Yi my‡hvM m…wói j‡ÿ¨ mviv †`ke¨vcx Dc‡Rjv 

ch©v‡q KvwiMwi cÕwkÿY †K›`ª ¯'vc‡bi cÕKí B‡Zvg‡a¨B nv‡Z †bqv n‡q‡Q| cÖ_g ch©v‡q 40wU Dc‡Rjvq KvwiMwi cÕwkÿY 

†K›`ª ¯'vc‡bi cÕKí ev¯Íevqbvaxb Av‡Q Ges cÖKíwU  2019 mv‡j m¤úbœ n‡e| ‡mevi cwiwa e…w×K‡í bZzbfv‡e 22 wU 

†Rjvq †Rjv Kg©ms¯'vb I Rbkw³ Awdm Ges 3 wU wefvMxq Rbkw³ Awdm ¯'vcbmn Ö64 wU †Rjvq 64 wU †Rjv 

Kg©ms¯'vb I Rbkw³ Awdm Ges 07wU wefvMxq Rbkw³ Awd‡mi wbR¯^ feb ˆZwiÓ kxl©K cÕKí GwWwc‡Z AšÍf©y³ 

n‡q‡Q| we‡`k Mg‡b‧Qz Kg©x I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'v‡bi gva¨‡g we‡`k MgbK…Z Kg©x‡`i †`vi‡Mvovq †mev ‡cØu‡Q †`qvi 

j‡ÿ¨ we`¨gvb 42 wU †Rjv Kg©ms¯'vb I Rbkw³ Awdm Ges 04 wU wefv‡M wefvMxq Rbkw³ Awd‡mi gva¨‡g ˆe‡`wkK 

Kg©ms¯'v‡bi wel‡q Z_¨ mnvqZv cÕ`vb Kiv n‡‧Q| Awab¯' G mKj Awd‡mi gva¨‡g we‡`‡k g…Z Kg©xi cwievi‡K Avw_©K 

ÿwZc~iY †c‡Z civgk© I mnvqZv cÕ`vb, ˆea Iqvwik mbv³KiY, Af¨šÍixb kÕg evRvi AbymÜvb, we‡`k Mg‡b‧Qz 

Kg©x‡`i `ÿZv Dbœq‡bi cÕwkÿY MÕn‡Yi civgk© cÕ`vb, we‡`k Mg‡bi †ÿ‡Î ga¨¯^Z¡‡fvMx‡`i wbKU †_‡K mZK© _vKvi 

wel‡q civgk© I mn‡hvwMZv cÕ`vb AviI †Rvi`vi Kiv n‡q‡Q|  

 

৪.১.১      ও                t 

 প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারদয়য ধীন জনর্ি, কভ িংস্থান  প্রর্ক্ষণ বুেদযা (র্ফএভআট), র্ফদদদ ফাংরাদদী 

কভীদদয র্ধকাদয কভ িংস্থাদনয সুদমাগ বৃর্ি, প্রর্র্ক্ষত  দক্ষ জনর্ি সৃর্িয রদক্ষে ফতিভাদন ৬৮ট প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠাদনয র্ধভুি 

৪৮ট রেদড প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দচ্ছ। 

 ২০১৬-২০১৭ থ ি ফছদয ৬,৮১,১৬৩জন পুরুল  ৮৭,৭০০জন ভর্রা’রক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।    

          ও            ৩৩                       ২১        ৩০  রন উন্নীত কদয                            

     দচ্ছ।  

         

   -                                                                                                            

 

                                  ও                                                                      

 

                                              NTVQF                                       ১৫       

৪৫                              দচ্ছ।   
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 NTVQF     ও                      রায়                                                  ও            

               ও                ৫০০       Assessor                                                            

       ও                     ৪০০        কদক  NTVQF     ও    Skill Certificate রকাদ ি             

                                   

 

                   
 International Conference on "Skills for Future World of 

 Work & TVET for Global Competitiveness                                               -                                

                                      
 

 Guangzhou Industry and Trade Technician College (GZITTC), Guangzhou, China রত 
Special Teacher’s Training Programme (STEP) প্রকদল্পয অতায় Mid Level Management 

Training Programme-এ র্ফএভআট’য ০১জন উর্যচারক  টটর্’য ১৫ জন ধ্যক্ষ   প্রর্ক্ষ           

        

 এছাড়া STEP প্রকদল্পয অতায় Mid Level Manager Programme এ অআএভট’য ০১ জন ধ্যক্ষ এফং Special 

Teacher’s Training Programme-এ অআএভট’য ০৪ জন আন্পোেয প্রর্ক্ষদণ ংগ্রণ কদযন। 

 STEP প্রকদল্পয অতায় প্রর্ত ব্যাদচ ২৪ জন কদয ০৭ র্দদনয Pedagogy প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। এ ম িন্ত ৪৮০ জনদক প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযা য়।  

 SEIP প্রকদল্পয অতায় র্ফএভআট’য ০১জন উর্যচারক  টটর্’য ০১ জন ধ্যক্ষ Pedagogy Programme for Trainers, 

Institute of Techical Education, Singapore -এ প্রর্ক্ষ                  

                                       ফতিভাদন                           ০৬                            

                                      ,                             ৩                       ও            

৪                    য়                               /              রদক্ষে র্নফ িার্চতদদযদক         -       

                  য়         ও        

 প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্ধকতয ম্প্রাযদণয রদক্ষে ১ভ ম িাদয় ৪০ট উদজরায় ৪০ট কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র এফং চটগ্গ্রাভ রজরায় ০১ট 

আন্পর্স্টটউে ফ রভর্যন রেকদনারর্জ স্থা  ও  ২য় ম িাদয় অয ৫০ট উদজরায় ৫০ট কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র স্থান ীল িক প্রকদল্পয 

অতায় উদজরা ম িাদয় কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ রকন্দ্র স্থাদনয কাম িক্রভ চরভান অদছ।                                      

 ও                   

                       কার্যগর্য ায়তা এফং প্রকদল্পয অতায় অআর্ডর্ফ’য অর্থ িক ায়তায় DTTI (Dhaka Technical 

Teachers Training Institute) প্রর্তষ্ঠায কাম িক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ মা গত ১৪/০২/২০১৭ তার্যদখ নুর্ষ্ঠত  ECNEC এয 

বায় নুদভার্দত য়ায় প্রকল্প ফােফায়দনয কাজ শুরু দয়দছ।  

                 ও                           ২৭                            ও       ীল িক প্রকদল্পয কাজ 

চরদছ।  

                 ও                                                                                  ও 

      ীল িক প্রকদল্পয কাজ চরদছ।  

 র্ফএভআটয অতায় ৬ট র্ফর্নদয়াগ প্রকল্প ২০১৬-১৭ থ িফছদয এর্ডর্’য বুজ াতায় ন্তভূ িি কযা দয়দছ। উর্ের্খত ৬ট র্ফর্নদয়াগ 

প্রকদল্পয র্ডর্র্ প্রস্তুত কযা দয়দছ এফং প্রার্নক ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ নুদভাদদনয জন্য র্যকল্পনা কর্ভদন রপ্রযণ কযা দয়দছ। 

র্যকল্পনা কর্ভদনয ভতাভদতয র্বর্ত্তদত র্ডর্র্ পুনগ িঠদনয কাজ চরদছ। 
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                 ও            ‘                  ও                                                    

         ও       ীল িক প্রক         কাজ চরদছ । 

 

                 

ও                                                                                         

 

৪.১.২                  t 

 র্ফযভান  নতুন ৫০ট রদদয শ্রভ ফাজাদযয Diversified Sector এয চার্দা এফং চার্দাকৃত Sector 

ভদয জন্য প্রদয়াজনীয় প্রর্ক্ষণ চার্দা র্নরূন এফং র্ফযভান প্রর্ক্ষণ কাম িক্রদভ Skill gap র্চর্িত কদয উত্তযদন 

যাভ ি প্রদাদনয জন্য গদফলণা প্রর্তষ্ঠাদনয াদথ একট চুর্ি স্বাক্ষর্যত দয়দছ।  

 

৪.১.৩ র্ফএভআট  র্ফর্বন্ন অন্তজিার্তক প্রর্তষ্ঠাদনয ভদধ্য চুর্িঃ 

      ,          ও                   City & Guilds-                           
 

 
                                                       City & Guilds Group                                                   

      ,                                  Waleed A.Al-Swaiden & Partners for Recruitment-    াদথ 

                       

      ,                                  Khaled Mashhour Al Garni Recruitment, Jeddah, Kingdom of 
Saudi Arabia-    াদথ                        

      ,                                  AL AJEER RECRUITMENT CO.(ARCO), Riyadh, Kingdom of 

Saudi Arabia-    াদথ                       

 

৪.১.৪  -        t 

 যকা   কাদজ তথ্য-প্রভের্ি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ সুান, স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযায রদক্ষে আ-পাআর্রং এফং আ-

রেন্ডার্যং কাম িক্রভ শুরু দয়দছ।  

  --রার্ন িং ির্তদত প্রর্ক্ষণ প্রদান  র্ফদদগভদনচ্ছু ভর্রা গৃকভীগণ রভাফাআর ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ঘদয ফদআ গৃকভী 

রায় প্রর্ক্ষণ গ্রণ কযদত াদযন।  

 ২০ট         -            ও                                        ও                  
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 রভাফাআদর র্বা এো ব্যফায কদয নরাআদন র্বা রচর্কং সুর্ফধা প্রদান শুরু দয়দছ।  

 টটর্ দত প্রর্ক্ষণ গ্রণকাযী প্রর্ক্ষণাথীদদয নদ নরাআদন মাচাআ           

 

৪.১.৫      /        t 

 বনততকতা,শুদ্ধািায, কফা তজকযজণ উদ্ভাফনী িি জা এফং দক্ষতায াজথ দাপ্ততযক কাম জক্রভ ম্পাদজনয জন্য ২০১৬-১৭ 

     য                         প্রফতিন কযা দয়দছ। 

                                                                     

                              ২০১৬-১৭                         ও                     ’                     

 বনততকতা,শুদ্ধািায, কফা তজকযজণ উদ্ভাফনী িি জা এফং দক্ষতায াজথ দাপ্ততযক কাম জক্রভ ম্পাদজনয জন্য             

০২      তফএভআটি জত ১২জন        /          এফং কফাজজর জত ২ জনজক পুযোয/প্রজণাদনা প্রদান কযা জজে। 

ভন্ত্রণারজয ধীনস্থ প্রততষ্ঠানমূজয ভজধ্য তফএভআটি প্রততষ্ঠান তজজফ পুযস্কৃত জজে। 

                

৪.১.৬                

   ভধ্যস্বত্বদবাগীদদয ভাধ্যদভ য়যার্ন  প্রতাযণা রযাধ এফং তা প্রর্তকাদযয রদক্ষে র্বদমাগ ব্যফস্থানা রর গঠদনয ভাধ্যদভ   

প্রফাী নাযী কভী ংক্রান্ত র্বদমাগ দ্রুত র্নের্ত্ত কযা দচ্ছ এফং প্রদয়াজনীয় যাভ ি রদয়া দচ্ছ। 

  দয দপ্তয  রজরা ম িাদয় ‘‘কভী ফাছাআ  র্নফ িাচন কর্ভট’’ গঠদনয ভাধ্যদভ কভী ফাছাআ এয পদর ভধ্যস্বত্বদবাগীদদয 

রদৌযাত্ম হ্রা কযা ম্ভফ দচ্ছ।   

  র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয রদাযদগাযায় রফা রৌুঁদছ রদয়ায রদক্ষে র্ডআএভ  টটর্য ভাধ্যদভ প্রাক ফর্গ িভন প্রর্ক্ষণ 

কাম িক্রভ র্ধকতয dissémination     ফতিভাদন ৫৯ট টটর্  ৬ট অআএভটদত ম্প্রার্যত কযা দয়দছ। 

  ভয় এফং থ ি াশ্রদয়য ভাধ্যদভ দ্রুত রফা প্রদাদনয রদক্ষে র্ফদদ     কভীদদয র্পোযর্প্রন্টস  কাম িক্রভ                

২৬ট রজরায় চালু কযা দয়দছ।  

  র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয      অয       রণয রদক্ষে   আএভ, চটগ্গ্রাদভ র্পোযর্প্রন্টস   স্মাে ি কাড ি প্রদান কাম িক্রভ 

চালু কযা দয়দছ। তাযআ ধাযাফার্কতায়  অয ০৬ট রজরা র্দরে, মদায , যংপুয, কুর্ভো, াফনা    রগাারগঞ্জ 

রজরায় স্মাে ি কাড ি প্রদান কাম িক্রভ ফােফায়দনয প্রর্ক্রয়া চরভান।   

 

৪.১.৭              

  রদদ ৬৪ট রজরায় র্ডআএভ  টটর্ভদয ভাধ্যদভ এফং দয দপ্তয ম িাদয়য র্বফান প্রর্ক্রয়ায় ভধ্যস্বত্বদবাগী র্নভ িদরয 

জন্য ‘‘বফদদর্ক কভ িংস্থান  র্বফান অআন ২০১৩’’ এয ংর্িি ধাযাভ, ভানফ াচায অআন এফং ভধ্যস্বত্বদবাগী রশ্রর্ণয 

রদৌযাত্ম ম্পদকি জনগনদক দচতন কযায জন্য র্ফর্বন্ন প্রচায ভাধ্যদভ ব্যাক প্রচাযণা চারাদনা দচ্ছ। পদর তাযা অআন ম্পদকি 

ম্যক ফর্ত দচ্ছন এফং দচতনতা বৃর্িয প্রদচিা ব্যাত যাখা দচ্ছ। 

 র্ফএভআট  এয ধীনস্থ দপ্তযভদয ভাধ্যদভ র্েকায় দচতনতাভরক র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকা, স্যাদেরাআে  রকফর টর্ব চোদনর, 

স্থানীয় রযর্ড’য ভাধ্যদভ ২৮ট র্ফজ্ঞর্প্ত প্রচায কযা দয়দছ। 

  দচতনতা  প্রদয়াজনীয় তথ্য জ্ঞাদনয বাদফ সৃি র্ফভ্রার্ন্তয কাযদণ র্ফদদগভদনচ্ছু কভীগণ ভধ্যস্বত্বদবাগী ফা দারার রশ্রর্ণয 

দ্বাযস্থ য়। এ র্ফলদয় জনদচতনতা সৃর্িয রদক্ষে র্ফএভআট  এয ধীনস্থ দপ্তযভদয ভাধ্যদভ বফধবাদফ র্ফদদগভন, বফধদথ 

রযর্ভদেন্প রপ্রযণ, বফদদর্ক কভ িংস্থাদন প্রদফ উদমাগী রা  বৃর্ত্তভরক প্রর্ক্ষণ গ্রণ  র্নযাদ র্বফান র্ফলয়ক 
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৪২০০০ বুকদরে, ৬০০০০ র্রপদরে, ের্য়ায  রাস্টায র্ফতযণ, তকিতাভরক তথ্যার্দ ম্বর্রত র্ফরদফাদড ি প্রদ িন কযা দচ্ছ। 

এছাড়া দপ্তযভ কতৃিক রজরা  উদজরায় অদয়ার্জত র্বফাী রভরা, র্ডর্জোর রভরায় র্নজ র্নজ স্টদরয ভাধ্যদভ একর 

তথ্য রফা প্রদান কযা য়।  

 র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীযা রমন দারার এফং ভধ্যস্বত্বদবাগীদদয দ্বাযা য়যার্ন  প্রতাযণায র্কায না ন রজন্য দচতনতা, 

কযণীয়  ফজিনীয় র্ফলদয় থ নােক প্রদ িন, র্ফর্বন্ন রজরায় র্ফদল র্দনভদ নুর্ষ্ঠত রভরায় স্টদরয ভাধ্যদভ প্রচায এফং 

উদজরা  রজরায় প্রাদনয াদথ ভন্বয় পূফ িক র্ফর্বন্ন বায অদয়াজন কযা য়। 

 

৪.২   রফাদয়দর  

 

৪.২.১   রফাদয়দর গঠদনয উদেশ্যঃ 

যকাদযয অনুকূদল্য  ায়তায় ফাংরাদদদয কভ িক্ষভ  র্ফদদদ চাকুর্য কযদত আচ্ছুক নাগর্যকদদযদক স্বল্প থফা / র্ফনা খযদচ 

র্ফদদদ কভ িংস্থাদনয রদক্ষে ১৯৮৪ াদর রকাম্পার্ন অআদনয ধীদন ফাংরাদদ বাযীজ এভস্নয়দভন্টস  োন্ড ার্ব িদ 

র্রর্ভদেড (দফাদয়দর) নাদভ একট যকার্য জনর্ি যপ্তার্নকাযক রকাম্পার্ন র্নদম্নাি উদেদশ্য প্রর্তষ্ঠা কযা য়: 

১।          ভাআদগ্রন ংস্থায নীর্তভারা নুমায়ী র্ফদবিকয কর শ্রর্ভক অভদার্নকাযক রদদ র্তর্যি র্বফান ব্যয় 

হ্রা কদয ভের্িংগত র্বফান খযদচ ফা র্ফনা খযদচ শ্রর্ভক রপ্রযণ। 

২। র্ফদদী র্নদয়াগকাযী প্রর্তষ্ঠাদনয ঠিক কাদজ ঠিক কভী র্নদয়াগ-এ ায়তা কযা। 

৩। প্রকৃত  দক্ষ কভী রপ্রযণ কদয র্ফবিক শ্রভ ফাজাদয ফাংরাদদদয শ্রর্ভকদদয আর্তফাচক বাফভর্তি প্রর্তষ্ঠা কদয 

কভ িংস্থাদনয ভাধ্যদভ দার্যদ্র র্ফদভাচন কযা। 

৪। র্ফদদদ জনর্ি যপ্তার্ন কদয বফদদর্ক ভৄদ্রা জিদনয ভাধ্যদভ রদদয অথ ি াভার্জক ফস্থায উন্নয়দন ায়তা কযা। 

৫। র্ফদদদ শ্রর্ভক রপ্রযদণয কাম িক্রভদক রফাধভী কাম িক্রদভ রূান্তদযয ভাধ্যদভ রদদয দর্যদ্র জনদগাষ্ঠী র্ফদদদ রপ্রযদণয 

সুদমাগ সৃর্ি কযা   বৃর্ি কযা। 

৬। র্ফর্বন্ন শ্রর্ভক অভদার্নকাযক রদভদয দে রমাগাদমাগ কদয ঐ কর রদদ  ফাংরাদদী শ্রর্ভক রপ্রযণ কযা। 

৭। র্ফদদদ  শ্রর্ভক রপ্রযদণয রদক্ষে নতুন নতুন ফাজায দন্বলণ কযা। 

 

৪.২.২ রফাদয়দদরয র্যচারনা রফাড িঃ 

 রভদভাদযন্ডাভ  অট িদকর ফ োদার্দয়ন নুমায়ী রফাদয়দর র্যচারনায ব্যাাদয নীর্তর্নধ িাযণ  ার্ফ িক ব্যফস্থানায 

জন্য একট র্যচারনা রফাড ি যদয়দছ। ফতিভাদন র্যচারনা রফাদড িয কর দস্য যকায কতৃিক ভদনানীত। রফাদয়দর প্রর্তষ্ঠায য দত শ্রভ 

ভন্ত্রণারদয়য র্চফ র্যচারনা রফাড ি কতৃিক র্নফ িার্চত দয় রচয়াযম্যাদনয দার্য়ত্ব ারন কদযদছন। প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান 

ভন্ত্রণারয় গঠিত ফায য রথদক উি ভন্ত্রণারদয়য র্চফ র্যচারনা রফাড ি কতৃিক র্নফ িার্চত দয় রফাদয়দর র্যচারনা রফাদড িয রচয়াযম্যাদনয 

দার্য়ত্ব ারন কদয অদছন।   

           রফাদয়দদরয র্যচারনা রফাদড িয দস্যবৃদদরেয তার্রকাঃ 

১) র্চফ, প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয়। রচয়াযা িন 

২) ভা-র্যচারক, জনর্ি, কভ িংস্থান  প্রর্ক্ষণ  বুেদযা। র্যচারক 

৩) র্তর্যি র্চফ,  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। র্যচারক 

৪) র্তর্যি র্চফ, থ ি র্ফবাগ, থ ি ভন্ত্রণারয় র্যচারক 

৫) র্তর্যি র্চফ, রফাভর্যক র্ফভান র্যফণ  ম িেন ভন্ত্রণারয়। র্যচারক 

৬) ভেগ্ম-র্চফ, প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয়। র্যচারক 

৭) ভা-র্যচারক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। র্যচারক 

 

রফাদয়দর র্যচারনা রফাড ি কতৃিক প্রণীত  নুদভার্দত অর্থ িক, প্রার্নক নীর্তভারা নুমায়ী রফাদয়দর র্যচার্রত দয় থাদক। 

 

৪.২.৩ রফাদয়দদরয জনফরঃ 

 

ফতিভাদন রফাদয়দর ৭৬জন জনফর র্নদয় র্যচার্রত দচ্ছ। রফাদয়দদরয কর কাম িক্রভ র্ডর্জোর ির্তদত র্যচার্রত দচ্ছ।  
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৪.২.৪ রফাদয়দদরয ার্ব ি চাজিঃ 

 

১। রমদক্ষদে র্নদয়াগকাযী প্রর্তষ্ঠান রফাদয়দরদক রকাদনা কর্ভন রদয় না রদক্ষদে রফাদয়দর কভীদদয র্নকে দত 

র্নম্নফর্ণ িত াদয ার্ব ি চাজি গ্রণ কদযঃ- 

(ভয় ২০১৬-২০১৭) 

কোোগযী র্নদয়াগকতিা রমাগদাদনয  জন্য র্ফভান 

বাড়া প্রদান কযদর 

র্নদয়াগকতিা রমাগদাদনয 

র্ফভান বাড়া প্রদান না 

কযদর 

দক্ষ / স্বল্প দক্ষ ২৬,৪০০/- োকা ২০,৪০০/- োকা 

দক্ষ ৪২,০০০/- োকা ৩০,০০০/- োকা  

রাজীফী ৭২,০০০/- োকা  ৫৪,০০০/- োকা 

                  ১২,০০০/-      ৬,০০০/-      

                                   (     )-

                  

১৯,২০০/-      

                       ২০০০+                  

    

১০,০০০/- 

 

 

৪.২.৫  র্ফনা খযদচ র্বফান: 

রফাদয়দর র্ফনা খযদচ র্ফদদদ কভী রপ্রযণ কদয থাদক। এফ রক্ষদে ংর্িি র্নদয়াগকাযী প্রর্তষ্ঠান কভীয আন্টস াযর্বউ দত 

র্নদয়াগকতিায রদদ গভন ম িন্ত কর ব্যয় ফন কদয থাদক। এভনর্ক রফাদয়দদরয রম ার্ব ি চাজি তা উি রকাম্পানী প্রদান কদয 

থাদক। রকাদনা রকাদনা রক্ষদে ংর্িি কভীদদয আন্টস াযর্বউদত অায জন্য মাতায়াত বাতা, অপ্যায়ন, কভীয রভর্ডদকর ব্যয়, র্ফভান 

বাড়া, র্বা ব্যয় ংর্িি রকাম্পানী ফন কদয। এ ির্তদত আর্তভদধ্য রফাদয়দদরয ভাধ্যদভ কাতাদয ১০৭জন, দুফাআ-এ ২৬ জন, 

রৌর্দ অযদফ ৭০ জন, রভাে  ২০৩ জন কভী রপ্রযণ কযা দয়দছ। রপ্রযীত কভীযা রাজীফী  দক্ষ এফং তাঁযা উচ্চ রফতদন চাকুর্য 

কযদছ। 

 

৪.২.৬ রকার্যয়ায় কভী র্নদয়াগ ংক্রাভত্ম তথ্যঃ 

    

    Employment Permit System: এয অতায় ফাংরাদদ  দর্ক্ষণ রকার্যয়া যকাদযয ভদধ্য ম্পার্দত চুর্িয অতায় 

রফাদয়দদরয ভাধ্যদভ ২০০৮ র্রঃ দত দর্ক্ষণ রকার্যয়ায় কভী রপ্রযণ কযা দচ্ছ। এ ির্তয প্রধান বফর্িে র্নম্নরূঃ 

 

(১) কভীদদয র্বফান ব্যয় (র্ফভান বাড়া) ৮৫০ (অে’ ঞ্চা) ভার্কিন ডরায ভাে। 

(২) কভীগণ দর্ক্ষণ রকার্যয়ায় বাযোআভ ভার্ক ১ (এক) রক্ষ োকায উদয অয় কদয থাদক। তাদদয থাকা এফং 

খাফায ব্যফস্থা র্নদয়াগকাযী রকাম্পার্ন কদয থাদক। 

(৩) ৩০ জ্যন ২০১৭ ম িন্ত EPS এয ভাধ্যদভ রভাে ১৬,৭২১ জন কভী চাকুর্য র্নদয় রফাদয়দদরয ভাধ্যদভ রকার্যয়া গভন 

কদযদছ।  

(4) EPS এয ভাধ্যদভ দর্ক্ষণ রকার্যয়ায় গভদনয জন্য কভী র্নফ িাচন এফং কভী রপ্রযণ কর প্রর্ক্রয়া 

Online এ তেন্ত স্বচ্ছতায দে ম্পন্ন কযা দচ্ছ। 

 

৪.২.৭ জড িাদন গাদভ িন্টস  কভী র্নদয়াগ র্ফলয়ক তথ্য: 

 

২০০৬ র্রঃ দত জড িান যকায ফাংরাদদ দত কভী র্নদয়াগ ফন্ধ কদয রদয়। প্রফাী করাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয় এফং জড িানস্থ 

ফাংরাদদ দূতাফাদয র্ফদল রচিায় ২০১০ র্রঃ তার্যদখয রদন্ফম্বয ভা দত জড িান যকায ফাংরাদদ দত শুধুভাে ভর্রা গাদভ িন্টস  কভী 

র্নদয়াদগয নুভর্ত প্রদান কদযদছ।  

 

প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারদয়য তত্ত্বাফধায়দন প্রকৃত ভর্রা গাদভ িন্টস  কভীদদয স্বল্প খযদচ র্নযাদ র্বফান র্নর্িত 

কযায রদক্ষে রফাদয়দর র্ফদল উদযাগ গ্রণ কদযদছ মা র্নম্নরূ: 
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(ক) জড িাদনয গাদভ িন্টস  রকাম্পার্নয প্রর্তর্নর্ধ ঢাকায় এদ ব্যফার্যক যীক্ষা গ্রদণয ভাধ্যদভ প্রকৃত/দক্ষ ভর্রা গাদভ িন্টস  কভী র্নফ িাচন 

কদয থাদক। 

(খ)  ভর্রা কভীগণ শুধুভাে রফাদয়দদর ১২,০০০/- োকা ার্ব ি চাজি প্রদান কদয জড িান গভন কযদছ। তাদদয বোে, ফর্:গভন  ট্যাক্স, 

কল্যাণ র্প এফং রযর্জঃ র্প  ফ িদভাে ১৭,৭৫০/- োকা ব্যয় য়। 

(গ)  প্রদতেক ভর্রা গাদভ িন্টস  কভী ন্যেনদক্ষ ভার্ক ১৪,০০০/- োকা অয় কযদছ এফং কভীদদয থাকা, খাফায এফং র্চর্কৎায ব্যফস্থা 

রকাম্পার্ন কযদছ।  

(ঘ)  রফাদয়দদরয রকাদনা দারার/ভধ্যস্বত্ব রবাগী / এদজন্টস  নাআ, র্ফধায় রভদয়যা যার্য রফাদয়দর র্পদয দে রমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ 

রকাদনা প্রকায প্রতাযণা ফা য়যার্ন ছাড়াআ র্ফদদ রমদত াযদছ।  

(ঙ) ৩০ জ্যন ২০১৭ ম িভত্ম জড িাদনয র্ফর্বন্ন গাদভ িন্টস দ রভাে ৪০,২৫১ জন ভর্রা কভী রপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 

৪.২.৮ ২০১৬-১৭ থ ি ফছদয রফাদয়দর এয কভী রপ্রযণ ংক্রান্ত তথ্য:  

 

২০১৬-১৭ থ ি ফছদয রফাদয়দদরয ভাধ্যদভ রপ্রযণকৃত রভাে ১০,২৪৩ জন কভীয রদ  রায়াযী তথ্য র্নম্ন ছদক প্রদান কযা দরা: 

রদ রাজীফী দক্ষ স্বল্প দক্ষ রভাে 

জড িান - ৮৩৫৪ ০০ ৮,৩৫৪ 

কাতায - ৬২ ৫৯ ১২১ 

ভান ০৫ ১৯৫ ০০ ২০০ 

ভারদ্বী ০৩ ০০ ০০ ০৩ 

দর্ক্ষণ রকার্যয়া - -- ১৫৬৫ ১৫৬৫ 

রভাে ০৮ ৮,৬১১ ১,৬২৪ ১০,২৪৩ 

 

৪.২.৯ রফাদয়দদরয জিনভঃ 

 

 ১৯৮৬ াদর যকার্য রপ্রােকদর ১০,০০০ জন কভীদক আযাদক রপ্রযণ কযা য়; 

 ১৯৯৬ - ১৯৯৭ াদর রফাদয়দর-এয তত্বাফধাদন ভারদয়র্য়াদত ৭৯,০০০ জন কভী রপ্রযণ কযা য়;  

 ৩০ জ্যন, ২০১৭ ম িন্ত EPS এয ভাধ্যদভ রভাে ১৮,০৫৬ জন কভীদক দর্ক্ষণ রকার্যয়ায় রপ্রযণ কযা য়; 

 ৩০ জ্যন, ২০১৭ ম িন্ত রফাদয়দদরয ভাধ্যদভ ৪০,২৫১ জন ভর্রা এফং ৪০৪জন পুরুল রভাে ৪০,৬৫৫ জন গাদভ িন্টস  

কভীদক জড িাদন রপ্রযণ কযা য়; 

 ২০১৬-১৭ থ িফছদয র্ফর্বন্ন রদদ  ১০,২৪৩ জন কভীদক রপ্রযণ কযা য়; এফং 

 রফাদয়দর-এয প্রর্তষ্ঠাকার দত ৩০ জ্যন, ২০১৭ ম িন্ত রভাে ৭৪,৪৩৬ জন কভীদক র্ফর্বন্ন রদদ রপ্রযণ কযা য়। 

 
4.3     I‡qR Avb©vm© Kj¨vY †evW©:  

 

                 ২০১৬-১৭ A_© eQ‡i I‡qR Avb©vm© Kj¨vY †ev‡W©i m¤úvw`Z Kvh©µ‡gi mswÿßmvi: 

µt 

bs 

Kvh©µg AMÖMwZ 

1. g…Z‡`n cwienb I 

`vdb eve` Avw_©K 

mvnvh¨ cÖ`vb 

প্রফাজ মৃতুুফযণকাযী কভীয মৃতজদ তফভানফন্দয জত তযফাজযয তনকে স্তান্তজযয ভ “মৃতজদ 

তযফন ও দাপন  যি” ফাফদ তাৎক্ষতণকবাজফ মৃজতয প্রতত তযফাযজক 35 াজায োকা কজয অতথ জক 

াায্য কদা ।   ১৬-১৭ থ জফেজয ২ াজায 996 জন কভীয তযফাযজক 10 ককাটি ৪8 রক্ষ 6০ 

াজায োকা প্রদান কযা জজে ।  

 

2. cÕev‡m g…Z  Kg©xi 

cwievi‡K Avw_©K 

Aby`vb cÖ`vb 

we‡`‡k ‰eafv‡e MgYKvix g…Z Kg©xi cÕwZ cwievi‡K I‡qR Avb©vm© Kj¨vY †evW© n‡Z Avw_©K Aby`vb 

cÖ`vb Kiv nq| 1 GwcÕj, 2013 ZvwiL n‡Z cÕev‡m g…Zz¨eiYKvix Kg©xi cÕ‡Z¨K cwievi‡K Avw_©K 

Aby`vb wn‡m‡e 3,00,000/- (wZb j‣) UvKv cÕ`vb Kiv n‡‧Q| D³ Zvwi‡Li c~‡e© g…Zz¨eiYKvixi 

cwievi‡K 2,00,000/- (`yB j¶) UvKv Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv nZ|    ১৬-১৭ থ জ ফেজয প্রফাজ 

মৃত 4 াজায 55 জন কভীয তযফাযজক ১17 ককাটি 42 রক্ষ 24 াজায োকা অতথ জক নুদান প্রদান কযা 

জজে ।  
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3. g…Z‡`n †`‡k 

Avbqb 

প্রফাজ মৃতুুফযণকাযী কভীয মৃতজদ তযফাজযয তরত ত ভতাভত াজজক্ষ কদজ অনন থফা ংতিষ্ট 

কদজ দাপজনয  ব্যফস্থা কযা ।   ১৬-১৭ থ জ ফেজয ৩ াজায 455 জন প্রফাী কভীয মৃতজদ কদজ 

কপযত অনা জজে। প্রফাজ মৃতুুফযণকাযী কভীয মৃতজদ কদজ কপ্রযজণয  যি াধাযণত ংতিষ্ট 

তনজাগকতজা ফন কজয থাজকন। ককাজনা তনজাগকতজা উি  যি ফজন াযগতা প্রকা কযজর থফা 

তনজাগকতজা াওা না কগজর কফাজড জয জথ জ মৃতজদ কদজ কপযত অনা । এ ফাফদ কফাজড জয ততফর জত 

1 ককাটি 33 রক্ষ 50 াজায োকা  যি । 

 

4.  g…Zz¨RwbZ 

‣wZc~iY/ e‡Kqv 

†eZb/ mvwf©m 

†ewbwdU/ BÝy¨‡iÝ 

Av`vq I weZiY 

cÕev‡m g…Z…¨eiYKvix Kg©xi g…Zz¨RwbZ Kvi‡Y wb‡qvMKZ©v/Ab¨ †Kv‡bv ms¯'v/e¨w³/cÕwZôvb n‡Z 

g…Zz¨RwbZ ÿwZc~iY/e‡Kqv †eZb/mvwf©m †ewbwdU/BÝy¨‡iÝ cvIqvi m¤¢vebv _vK‡j Zv mswkøó †`‡ki 

evsjv‡`k `~Zvevm/nvBKwgk‡bi  gva¨‡g Av`v‡qi e¨e¯'v MÕnY Kiv nq Ges Av`vqK…Z A_© 

Iqvwik‡`i AbyK~‡j h_vh_fv‡e weZiY Kiv nq|           ১ ০২৬                      

৫৯      ২৪    ৬০       ৩০৬            ও                              

 

5. wkÿve…wË cÕ`vb ওজজ অন জা জ কল্যাণ কফাড জ জত প্রফাী কভীয কভধাফী ন্তানজদয জন্য 2012 ার কথজক তক্ষা বৃতত্ত প্রদান 

কযা । ফতজভাজন তএত, কজএত, এএত ও এআিএত/ভভান কুাোগতযজত প্রফাী কভীয কভধাফী 

ন্তানজদয বৃতত্ত প্রদান কযা জে।    ১৬-১৭ থ জফেজয এ কফাড জ জত 1879 জন প্রফাী কভীয কভধাফী 

ন্তানজক 2 ককাটি 78 রক্ষ 39 াজায োকা তক্ষাবৃতত্ত প্রদান  কযা জজে। 

 

6. cÖvK ewnM©gb weªwds                                                 -          -                            

                                       -                         ।   ১৬-১৭         ৫২ 

      ৮৪৪                       -                              

7. র্ফভানফদরেযস্থ প্রফাী 

কল্যাণ রডদস্কয 

ভাধ্যদভ ায়তা 

                                                                                  

                                            ১৬-১৭                                  

                   ৮    ৮৫       ৩২৬                                 

8.         ও 

           

            

     

প্রফাজ কভ জযত ফস্থা গুরুতয অত/সুস্থ/াযীতযকবাজফ ক্ষভ কভীজদয দূতাফাজয জমাতগতা 

তিতকৎায ব্যফস্থা গ্রণ এফং প্রজাজজন কদজ কপযত অনা । এজক্ষজে কপযত কভীজক তফভানফন্দয জত 

গ্রণ, এুামু্বজরন্প সুতফধা প্রদান এফং যকাতয াাতাজর বততজয ব্যফস্থা কযা ।   ১৬-১৭ থ জফেজয এ 

ধযজনয 37 জন সুস্থ কভীজক কদজ কপযত এজন যকাতয াাতাজর বততজয ব্যফস্থা কযা জজে। 

 

 
4.4     cÖevmx Kj¨vY e¨vsK: 

g~j¨evb †iwg‡UÝ †cÕiYKvix Ges evsjv‡`‡ki A_©bxwZ‡Z Afvebxq Ae`vb ivLv Awfevmx Kg©x‡`i mvwe©K Kj¨vY mva‡bi j‡ÿ¨ miKvi 

11 A‡±vei 2010 mv‡j ÔÔcÖevmx Kj¨vY e¨vsK AvBb, 2010ÕÕ cv‡ki gva¨‡g cÕevmx Kj¨vY e¨vsK cÕwZôv K‡i Ges gvbbxq cÕavbgš¿x 

†kL nvwmbv 20 GwcÕj, 2011 mv‡j 4_© ÔKj‡¤^v cÕ‡mm m‡¤§j‡bi× mgq e¨vsKwUi ïf D‡Øvab †NvlYv K‡ib| G e¨vs‡Ki cÕavb Kvh©vjq  

cÖevmx Kj¨vY feb, 71-72 cyivZb Gwjd¨v›U †ivW,B¯‹vUb †ivW, XvKvq Aew¯'Z|  

 

৪.৪.১ প্রফাী কল্যাণ ব্যাংদকয াখাভঃ     

 

ফতিভাদন ০৭ ট র্ফবাগীয় য াযা রদদ এ ব্যাংদকয ৫৪ ট াখা যদয়দছ । াখা র্ফবাজন র্নম্নরূঃ 

 

র্ফবাগ াখায ংখ্যা   

ঢাকা ১৭ ট 

চেগ্রাভ ১২ ট 

যাজাী ৬ ট 

খুরনা ৫ট 

ফর্যার ৪ট 

যংপুয ৪ট 

র্দরে ৪ট 
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ভয়ভনর্ং ২ ট  

রভাে ৫৪ ট 

   

 

                           

 

৪.৪.২  থ ি ফছয র্বর্ত্তক ঋণ র্ফতযণ, অদায়  র্স্থর্তঃ   

                                                                                                                    (দকাট োকায়) 

ক্রভ থ ি ফছয ঋণ র্ফতযণ ঋণ অদায় ঋণ র্স্থর্ত 

ংখ্যা োকা 

০১ ২০১৬-২০১৭ ৬,৩০৪ ৭৪.৭৯ ৬৪.৪৮ ১১১.৮৬ 

 

৪.৪.৩ ২০১৬-২০১৭ থ িফছদযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয র্ফযীদত জিন (৩০ জ্যন,২০১৭ ম িন্ত):     
 

    কাম িক্রদভয নাভ একক         (২০১৬-১৭) প্রকৃত জিন জিদনয     %) 

 ১.                            রকাট োকা ৭০.০০ ৭৪.৭৯ ১০৬.৮৪%  

২.         রকাট োকা ৫০.০০ ৬৪.৪৮ ১২৮.৯৬% 

৩. াখা দোদভনকযণ পুর্ঞ্জভূত ংখ্যা ৬০ *৫৪ ১০০% 

৪. ভাভরা র্নের্ত্তয ায  % ৮.২৫ ১১.৭৬ ১৪২.৫৪% 

*  ৫৪ট াখা রখারা দয়দছ এফং ৫৪ট াখাআ দোদভদনয অতায় যদয়দছ। তাআ দোদভন খাদত জিন ১০০%।  

 

৪ ৪ ৪ ২০১৬-২০১৭ থ িফছদযয প্রফাী কল্যাণ ব্যাংদকয ম্পার্দত কাম িক্রদভয ংর্ক্ষপ্তাযঃ   

  

ক্রভ কাম িক্রভ গ্রগর্ত 

০১ াখা ম্প্রাযণঃ 

প্রফাী কল্যাণ ব্যাংদকয রফা রদাযদগাড়ায় রাঁদছ রদয়ায 

রদক্ষে ২০১৬-২০১৭  থ িফছদয নতুন ০৯ ট াখা রখারায 

জন্য অর্থ িক প্রর্তষ্ঠান র্ফবাগ, থ ি ভন্ত্রণারয় রথদক 

নুদভাদন গ্রণ কযা দয়দছ।  

নতুন  ০৯ ট াখা রখারায চূড়ান্ত নুদভাদদনয জন্য 

ফাংরাদদ ব্যাংদক ে রপ্রযণ কযা দয়দছ। ফতিভাদন প্রফাী 

কল্যাণ ব্যাংদকয ৫৪ ট াখা অদছ। দূয র্ফষ্যদত 

ফাংরাদদ ব্যাংদকয নুদভাদন াদদক্ষ ০৯ ট াখা   

ফ িদভাে  াখায ংখ্যা দফ (৫৪+৯)=৬৩ ট। 
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০২ র্ফদলার্য়ত তপর্র্র ব্যাংদক রূান্তযঃ 

র্বফান  পুনফান ঋণ বৃর্ি কযা, ব্যয় াশ্রয়ী ন্থায় 

রযর্ভট্যান্প রদদ অনয়দণয রদক্ষে প্রফাী কল্যাণ ব্যাংকটদক 

র্ফদলার্য়ত তপর্র্র ব্যাংদক রুান্তযকযণ ।   

 

প্রফাী কল্যাণ ব্যাংকদক র্ফদলার্য়ত তপর্র্র ব্যাংদক 

রূান্তযকদল্প  র্যদার্ধত ভরধন ফাফদ ২৫০ (দুআত ঞ্চা) 

রকাট োকা থ ি র্ফবাগ কতৃিক এফং ৫০ (ঞ্চা) রকাট োকা 

দয়জ অন িা ি কল্যাণ রফাড ি কতৃিক প্রদাদনয র্িান্ত গৃীত য়। 

রআ রভাতাদফক দয়জ অন িা ি কল্যাণ রফাড ি রথদক গত 

১৬.০৪.২০১৭ তার্যদখ ৫০ (ঞ্চা) রকাট োকা প্রদান কযা 

য়। ফর্ি  ২৫০ (দুআত ঞ্চা) রকাট োকা থ ি র্ফবাগ 

রথদক প্রার্প্ত াদদক্ষ ব্যাংকটদক র্ফদলার্য়ত তপর্র্র 

ব্যাংদক রুান্তয কযা ম্ভফ দফ। 

০৩ প্রচায কাম িক্রভ র্যচারনাঃ 

ব্যাংদকয কাম িক্রভ ম্পদকি জনাধাযণদক ফর্তকযণ।  

প্রফাী কল্যাণ ব্যাংদকয  রাস্টায, রোর্য়ায, র্রপদরে 

র্ফতযণ  এফং জনংদমাদগয ভাধ্যদভ প্রচায কাম িক্রভ ব্যাত 

যাখা দয়দছ।  

০৪ কর্ম্পউোযাআদজনঃ  

ব্যাংদকয কর াখাদক দোদভদনয অতায় অনা।  

 

 ব্যাংদকয কর াখা  নরাআদনয অতায় 

যদয়দছ।  

০৫ ব্যর্তক্রভী  ন্যান্য রফা প্রদানঃ 

নরাআন ব্যাংর্কং এফং য়ানস্ট ার্ব িদয ভাধ্যদভ রফা 

প্রদান ।  

 য়ানস্ট ার্ব িদয ভাধ্যদভ প্রর্তর্দন গদড় 

২৫০০-৩০০০ জন র্ফদদ গভদনচ্ছু কভীদক 

ব্যাংর্কং রফা প্রদান কযা দচ্ছ।  

 প্রফাী কল্যাণ ব্যাংদকয ঋণ প্রোফ  নরাআদন 

প্রধান কাম িারদয় রপ্রযণ কযা য় এফং  নরাআদন 

ভঞ্জুযী ে াখায় াঠাদনা য় । এআ প্রর্ক্রয়ায় ৩ 

র্দদনয ভদধ্য ঋণ নুদভাদন  র্ফতযণ ম্ভফ য়।  
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Aa¨vq 5 

Dcmsnvi 

 
mv¤úªwZK Kv‡j wek¦Rbxb Awfevmb AvšÍR©vwZK Dbœqb I mn‡hvwMZvi ‡ÿ‡Î µgea©gvb I ¸iæZ¡c~Y© welq wn‡m‡e cwiMwYZ|  

 

2016-17 mv‡j we‡`‡k †cÕwiZ Kg©xi msL¨v 8,94,054 Rb Ges AwR©Z †iwgU¨vÝ 12769.45 wgwjqb gvwK©b Wjvi| gvbbxq 

cÕavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…Z¡vaxb miKv‡ii Avg‡j Awfevmb Lv‡Zi †h Af~Zc~e© DbœwZ NU‡Q Zv c~‡e©  †h †Kvb miKv‡ii Avg‡ji 

†P‡q †ekx| gvbbxq cÕavbgš¿xi AvšÍwiK cÕ‡Póv I `yi`k©x w`K-wb‡`©kbv Ges G gš¿Yvj‡qi e¨vcK kÕg K~U‰bwZK cÕ‡Póvi d‡j B‡Zvc~‡e© 

gvj‡qwkqvq 2 jÿ 66 nvRvi, †mØw` Avi‡e cÕvq 8 jÿ A‰ea evsjv‡`wk Kg©x‡K ‰eaKi‡Yi AvIZvq Avbv m¤¢e n‡q‡Q| Ab¨vb¨ †h 

mKj †`‡k A‰eafv‡e evsjv‡`wk Kgx© emevm Ki‡Q, Zv‡`i‡KI ch©vqµ‡g ˆeaKi‡Yi wel‡q kÕg K~U‰bwZK ZrciZv Ae¨vnZ i‡q‡Q|  

wbivc` Awfevmb wbwðZ Ki‡Z Kg©x †cÕiYKvix †`kmg~‡ni g~j jÿ¨mg~n AR©‡b eZ©gvb miKvi e× cwiKi| Zb¥‡a¨ †hØw³K 

Awfevmb e¨q        , Kg©¯'‡j wbivcËv I myiÿv Ges wbivc` Awfevmb Ab¨Zg| cyiæl Kg©xi cvkvcvwk bvix Kg©xi Awfevmb †`‡ki 

A_©bxwZ‡K K‡i‡Q AviI mg…×| 2016-17 A_© eQ‡i we‡`‡k †cÕwiZ gwnjv Kg©xi msL¨v 1,12,431 Rb| eZ©gvb miKv‡ii mdj kÕg 

K~U‰bwZK cÕ‡Póvi d‡j †mØw` Avie AwaK msL¨K bvix Kg©xi cvkvcvwk Zv‡`i myiÿvi Rb¨ wbKU AvZœxq cyiæl Kg©x wb‡Z m¤§Z 

n‡q‡Q| 

gvbbxq c«avbgš¿x MZ 4-6 Ryb 2016 Bs Zvwi‡L GKwU D‧P ch©v‡qi c«wZwbwa`jmn ‡mØw` Avie mdi K‡i‡Qb| ‡mØw` 

ev`kvi mv‡_ gvbbxq c«avbgš¿xi wØcvw‣K ‰eV‡K evsjv‡`k ‡_‡K AwaK nv‡i Kg©x wb‡qv‡Mi wel‡q AZ¨šÍ djc«m~ Av‡jvPbv nq| Gi 

avivevwnKZvq MZ 10 AvM÷ 2016 Zvwi‡L ‡mØw` miKvi evsjv‡`k ‡_‡K wewfbœ K¨vUvMwi‡Z Kg©x M«n‡Yi Dci Av‡ivwcZ wb‡lavÁv 

c«Z¨vnvi K‡i ‡bq hv G gš¿Yvj‡qi GKwU D‡jøL‡hvM¨ mvdj¨| Awfevmb e¨q n«v‡mi cÕqvm wn‡m‡e G A_©eQ‡iB wRUzwR cøvm c×wZ‡Z 

evsjv‡`k †_‡K gvj‡qwkqvq Kg©x †cÕiY ïiæ n‡q‡Q| ZvQvov gš¿Yvjq KZ…©K †mØw` Avie, mshy³ Avie AvwgivZ, Kz‡qZmn 15wU †`‡ki 

Awfevmb e¨q wba©viY Kiv n‡q‡Q| ZvQvov webv/¯^í e¨‡q we‡`‡k Kg©x †cÕi‡Y †ev‡q‡mj GKwU Ab¨Zg miKvix cÕwZôvb        

                   
eZ©gvb miKv‡ii mdj kÕg K~U‰bwZK ZrciZvi d‡j we`¨gvb kÕgevRvi a‡i ivLvi cvkvcvwk mv¤úªwZK mg‡q bZzb bZzb 

kÕgevRvi wnmv‡e B‡Zvg‡a¨ nsKs, RW©vb, gwikvm, †cvj¨vÛ, myB‡Wb, ‡ejviæk, cvcyqv wbDwMwb, wmwmwj, Avj‡Rwiqv, `wÿY Avwd«Kv, 

G¨v‡½vjv, K‡½v, ZvRvwK¯Ívb, DR‡ewK¯Ívb, †Kvwiqv, iægvwbqv, A‡÷ªwjqv, KvbvWv, ivwkqv, my`vb, gvjØxc, _vBj¨vÛmn cÕf…wZ †`‡k 

Kg©ms¯'v‡bi D‡Ï‡k¨ Kgx© †cÕiY Kiv m¤¢e n‡‧Q| ˆe‡`wkK Kg©ms¯'v‡bi †ÿ‡Î bZzb bZzb kÕg evRvi AbymÜvb Ges we`¨gvb kÕgevRvi 

a‡i ivLvi j‡ÿ¨ International Labour Organization(ILO),  UN Women Gi mnvqZvq Market Analysis Gi gva¨‡g 

BD‡ivc, A‡÷ªwjqv I eªvwRjmn †gvU 10wU bZzb †`‡k kÕgevRvi m¤ú‡K© ÷¨vwW m¤úbœ K‡i Ges ga¨cÕv‡P¨i we`¨gvb Trend I gwnjv 

Kgx©‡`i Rb¨ Diversified Trend Indetitfy  K‡i wi‡cvU© cÕYqb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b we`¨gvb I bZzb †`kmn 50wU †`‡ki 

kÕgevRvi M‡elYvi Rb¨ GKwU AwfÁ cÕwZôvb‡K wb‡qvM cÕ`vb Kiv n‡q‡Q| 

eZ©gvb miKvi ÿgZvq Avmvi ci we‡`‡k kÕgevRvi m¤úªmvi‡Yi D‡Ï‡k¨ we‡`k¯' evsjv‡`k wgk‡bi AvIZvq  kÕg DBs‡qi 

msL¨v 16wU †_‡K 29wU‡Z DbœxZ Kiv n‡q‡Q|        we‡k¦i wewfbœ †`‡k kÕgevRvi m¤úªmvi‡Yi KvR cwiPvjbvi Rb¨ h‡_ó bq| 

cÕ¯ÍvweZ Rbejmn me¸‡jv kÕg DBs m…Rb Kiv m¤¢e n‡j we‡`‡k kÕgevRvi Af~Zc~e©fv‡e m¤úªmviY n‡e Ges evsjv‡`k n‡Z AviI 

AwaKnv‡i Kg©x †cÕiY Kiv m¤¢e n‡e| cÕevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯'vb gš¿Yvj‡qi M‡elYv †mj Gi gva¨‡g c…w_exi wewfbœ kÕwgK 

MÕnYKvix †`kmg~‡n kÕg evRv‡ii Pvwn`v we‡kølY K‡i †hme †`‡k Kg©xi Pvwn`v †ekx i‡q‡Q †mme †`‡k AwaKnv‡i evsjv‡`wk Kgx© 

†cÕi‡Yi D‡`¨vM MÕnY Kiv n‡‧Q| GQvov AwaKnv‡i ˆe‡`wkK Kg©ms¯'v‡bi gva¨‡g †`‡ki †eKviZ¡ wbim‡bi j‡ÿ¨ Kg©x MÕnYKvix 

†`kmg~‡ni mv‡_ wØcvwÿK Av‡jvPbvi gva¨‡g Rbkw³ ‡cÕi‡Yi welqwU ¸iæ‡Z¡i mv‡_ we‡ePbv Kiv n‡‧Q| Kj‡¤^v cÕ‡mm, ey`v‡c÷ 

cÕ‡mm, Aveyavex WvqvjM, wRGdGgwW cÕf…wZ AvšÍR©vwZK I AvÂwjK †dviv‡g evsjv‡`k cÖevmx Kg©x‡`  AwaKvi myiÿvq            

                    ও                           ও                                         ও             

         যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, স্বযাি ভন্ত্রণারয়, থ ি ভন্ত্রণারয়, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, র্ক্ষা ভন্ত্রণারয়, ড়ক র্যফন  রতু ভন্ত্রণারয় এফং 

ন্যান্য ংর্িি ভন্ত্রণারয়ভদয র্ধকযত দমার্গতায় প্রফাী কল্যাণ  বফদদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারদয় উত্তদযাত্তয াপদল্যয দথ এর্গদয় 

মাদফ ফদর প্রতোা কযা মায়। 
 

 

********** 
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                                                                                                                     cwiwkó:K   
            

Serial Country Website Email 

1 
KSA (Riyadh) (-

3.00 hours) 
http://www.bangladeshembassy.org.sa  

sarwar13@yahoo.com [Counselor(Labor)], 
mission.riyad@mofa.gov.bd 

[Counselor(Labor)], 
nmuhammadm@yahoo.com [First 

Secretary(Labor)], mizanpmo@yahoo.com 
[Second Secretary(Labor)] 

2 
KSA(Jeddah) (-

3.00 hours) 
http://www.bcgjeddah.com  

shofin21@yahoo.com[Counselor(Labor)], 
altaf.6820@gmail.com[First 

Secretary(Labor)], 
lw@begjeddah.com[Second 

Secretary(Labor)] 

3 
UAE (Abu 

Dhabi) (-2.00 
hours) 

www.bdembassyuae.org  

labourwing@bdembassy.ae 
[Counselor(Labor)], 

moksedbd@yahoo.com[First 
Secretary(Labor)] 

4 
UAE (Dubai) (-

2.00 hours) 
http://www.cgbdubai.org  

hossainasm@yahoo.com,[Counselor(Labor)]
, 

labourwingdubai@gmail.com,[Counselor(La
bor)], mizan_tetulia@yahoo.com,[First 

Secretary(Labor)] 

5 
Malaysia 

(+2.00 hours) 
http://www.bangladesh-highcomkl.com  

sayedul@yahoo.com[Counselor(Labor)], 
bddoot@streamyx.com[Counselor(Labor)], 

shahida_sultana@yahoo.com[First 
Secretary(Labor)], 

mj_erd@yahoo.com[Second 
Secretary(Labor)], 

6 
Oman (-2.00 

hours) 
---  

rabiul3531@yahoo.com [Counselor(Labor)], 
mission.muscat@mofa.gov.bd 

[Counselor(Labor)], 
bangla@omantel.net.om 

[Counselor(Labor)], 
anwaruddin71@gmail.com [Second 

Secretary(Labor)] 

7 
Kuwait (-3.30 

hours) 
---  

latifkhan2611@gmail.com 
[Counselor(Labor)], latifshilpil@yahoo.com 
[Counselor(Labor)], bdoot@ncc.moc.km 

[Counselor(Labor)] 

8 
Qatar (-3.00 

hours) 
http://www.bdembassydoha.com  

dr.siraj05@yahoo.com [Counselor(Labor)], 
rabili110@gmail.com [First 

Secretary(Labor)], bdootqat@qatar.net.qa 
[First Secretary(Labor)] 

http://www.bangladeshembassy.org.sa/
http://www.bcgjeddah.com/
http://www.bmet.gov.bd/BMET/www.bdembassyuae.org
http://www.cgbdubai.org/
http://www.bangladesh-highcomkl.com/
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bdembassydoha.com/
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9 
Bahrain (-3.00 

hours) 
http://www.banglaembassy.com.bh  

bdoot@live.com[First Secretary(Labor)], 
ali.akbar.manama@gmail.com [First 

Secretary(Labor)], 

10 
Korea (+3.00 

hours) 
---  

bhuiyan6725@gmail.com [First 
Secretary(Labor)], bdootseoul@kornet.net 

[First Secretary(Labor)], 

11 
Singapore 

(+2.00 hours) 
http://www.bangladesh.org.sg  

ayeshasiddiqua1-bd@gmail.com 
[Counselor(Labor)], 

sabbir.ahmed52@yahoo.com [First 
Secretary(Labor)], bdoot@singnet.com.sg 

[First Secretary(Labor)], 

12 
Libya (-4.00 

hours) 
---  

ashraful_tax@yahoo.com 
[Counselor(Labor)], 

anywhere.bd@gmail.com [First 
Secretary(Labor)], 

ahsan.bangladesh@yahoo.com [First 
Secretary(Labor)] 

13 
Iraq (-3.00 

hours) 
---  

sasshishu@gmail.com [Counselor(Labor)], 
rafiqraihanier@gmail.com [Second 

Secretary(Labor)], 
bd.bag.lw1971@gmail.com [Second 

Secretary(Labor)] 

14 
Italy (Rome) (-

5.00 hours) 
---  

firstsecretary.labour.it@gmail.com [First 
Secretary(Labor)] 

15 
Italy (Milan) (-

5.00 hours) 
http://www.bcgmilan.com  

rafiqul75@yahoo.com [First 
Secretary(Labor)] 

16 
Japan (+3.00 

hours) 
---  

bdembjp@yahoo.com [First 
Secretary(Labor)], 

babypreyakary@gmail.com [First 
Secretary(Labor)], 

karmakarbaby1stsecretary@gmail.com 
[First Secretary(Labor)] 

17 
Jordan (-3.00 

hours)  

yasmin_lubna@yahoo.co.uk [First 
Secretary(Labor)], embangl@wanadoo.jo 

[First Secretary(Labor)] 

18 
Egypt(-4.00 

hours) 
---  

limahossain07@yahoo.ca [First 
Secretary(Labor)], bdoot.cairo@gmail.com 

[First Secretary(Labor)] 

19 
Mauritius(-2.00 

hours) 
---  

mission.portlouis@yahoo.com 
ohid08@gmail.com [First Secretary(Labor)] 

20 
Maldives (-1.00 

hours) 
---  

mushi0510@yahoo.com [First 
Secretary(Labor)] 

21 
Brunei 

Darussalam 
---  

shafiulazim71@gmail.com [First 
Secretary(Labor)] 

http://www.banglaembassy.com.bh/
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bangladesh.org.sg/
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bcgmilan.com/
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
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(+2.00 hours) 

22 
Australia 

(+6.00 hours) 
---  nahid15056@gmail [First Secretary(Labor)] 

23 
Thailand 

(+1.00 hours) 
--  

monir_du04@yahoo.com [First 
Secretary(Labor)] 

24 
Spain (+5.00 

hours) 
---  

bdembm01@gmail.com (dip wing) [ First 
Secretary(Labor)], elite074@yahoo.com [ 

First Secretary(Labor)] 

25 Hong Kong ---  

labourwinghkg@gmail.com [First 
Secretary(Labor)] 

26 
Moscow (+3.00 

hours) 
---  

lubna15304@gmail.com [First 
Secretary(Labor)] 

27 
Greece (-4.00 

hours) 
---  

sfnchow@yahoo.com [First 
Secretary(Labor)] 

28 
South Africa (-

4.00 hours) 
---  --- 

29 
PR Geneva 

(+5.00 hours) 
---  

moha_ho2000@yahoo.com, 
mhmmdsarker@gmail.com[First 

Secretary(Labor)] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            

 

 

 

              

 
 

http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/--
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
http://www.bmet.gov.bd/BMET/---
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