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বাতি : মভাোঃ আতভনুর ইরাভ 

অতিতযক্ত তচফ (প্রান ও অর্ ে) 

                               প্রফাী কল্যাণ ও বফর্দতক কভ েংস্থান ভন্ত্রণারয় 

স্থান  : ভন্ত্রণারর্য়য র্েরন কক্ষ 

িাতযখ :       17 অর্টাফয, ২০১৭ তরোঃ 

ভয়  :   মফরা ৩.০০ ঘটিকা 

 
 ভাপতি উপতিি ককক স্বাগি জাতিকে ভার কাজ শুরু ককরি। ভাে গি ২৩-১১-২০১৪ িাতরখ মািিীে প্রধািমন্ত্রীর 

প্রবাী কল্যাণ  ববকেতলক কম মংিাি মন্ত্রণাে পতরেল মিকাক প্রে্ত  প্রতি্রুততি  তিকে মলিাূহ বা্তববােকির কষ্যে  ৃহীি 

কায মক্রকমর অগ্রগতি ম্পককম তব্তবাতরি আকাচিাক্রকম পরবিী করণীে ম্পককম তিকনাক্ত তদ্ধান্তূহ ৃহীি ে: 

 

মািিীে প্রধািমন্ত্রীর প্রে্ত  প্রতি্রুততিূহ: 
 

ক্রম মািিীে প্রধািমন্ত্রীর প্রে্ত  

প্রতি্রুততিূহ 

আকাচিা/বা্তববােি অগ্রগতি তদ্ধান্ত বা্তববােিকারী 

কর্তমপষ্য 

১. যুবকের প্রতলষ্যণ  

কম মংিাকির সুকযাগ সৃতির 

কষ্যে  তরাজগকে মমতরি 

মেককিাতজ ইন্পতিটিউে 

প্রতিষ্ঠা করা 

বা্তববাতেি   

২.  িারােিগে মমতরি 

ইিতিটিউেকক মমতরি 

একাকেমীকি উন্নীিকরণ। 

        অব                             ব    

     ও  ব                      এবং      , 

                           অ         

     ব       মযৌতক্তকিার  ব              ব   

                      । উক্ত প্রতিকবেকির 

পতরকপ্রতষ্যকি একটি ারংকষ্যপ মািিীে প্রধািমন্ত্রীর 

কাকে মপ্ররকণর কষ্যে  প্রস্তুি করা কে মকম ম যুগ্মতচব 

(প্রতলষ্যণ) ভাকক জািাি। 

মািিীে প্রধািমন্ত্রীর তিকে 

িারােণগে আইএমটিকক 

তবএমইটির আিাধীি 

রাখার মযৌতক্তকিা 

উকেখপূব মক একটি 

ারংকষ্যপ মপ্ররণ করকি 

কব। 

যুগ্মতচব 

(প্রতলষ্যণ) 

৩. বাকগরাকে মমতরি 

মেককিাতজ ইিতিটিউে 

িাপি করা। 

বা্তববাতেি   

৪. প্রবাী কল্যাণ ব্াংক 

প্রতিষ্ঠা। 

বা্তববাতেি   
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1. তবকেকল বাংাকেতল 

কমীকের আকরা অতধকাকর 

কম মংিাকির সুকযাগ বৃতদ্ধর 

কষ্যে  প্রতলতষ্যি  েষ্য 

শ্রমলতক্ত সৃতির জন্য 

প্রতলষ্যণ কায মক্রম মজারোর 

করকি কব। জািীে েষ্যিা 

উন্নেি িীতিমাার 

আকাকক অন্যান্য ময ক 

মন্ত্রণাে  প্রতলষ্যণ 

প্রতিষ্ঠাি তবতভন্ন মেকে 

প্রতলষ্যণ প্রোি ককর থাকক 

িাকের কে মন্বেপূব মক 

প্রতলষ্যণ প্রোকির মাধ্যকম 

অতধক াকর েষ্য জিলতক্ত 

সৃতি করকি কব। 

ক) তবএমইটি: 

 জািীে েষ্যিা উন্নেি িীতিমাার াকথ ামেস্য মরকখ 

BMET এর আিাে পতরচাতি তবতভন্ন স্বল্পকমোেী 
মকাক মর প্রতলষ্যণ কাতরকুাম যুকগাপকযাগী করার 

কষ্যে  আইএমটি/টিটিতর অধ্যষ্য  প্রতলষ্যক 

মেেতভত্ত ক ংতিি তলল্প-প্রতিষ্ঠাকির অতভজ্ঞ ব্তক্তকের 

ম্পৃক্ত ককর কায মক্রম শুরু করা কেকে। কাতরকুাম 

যুকগাপকযাগীকরকণর ব্ে আইএ কি বি করা 

কব। এ ংক্রান্ত তবকে একটি চুতক্ত স্বাষ্যতরি কব।  

   তবএমইটির আিাে বিমমাকি ৬২টি টিটিত  ৬টি 

আইএমটি’র এর মাধ্যকম তবতভন্ন মেকে েষ্য জিলতক্ত 

বিরীর কষ্যে  তবতভন্ন মমোকে NSDC 

(National Skill Development 

Council)  িীতিমাার াকথ ামেস্য মরকখ 

বাংাকেল কাতরগতর তলষ্যা মবাে ম এ পয মন্ত প্রাে ৩০০টি 

মতেউ যুকগাপকযাগী ককরকে। মািিীে প্রধািমন্ত্রীর 

তিকে মলিার পর NTVQF KvwiKzjvg Abyhvqx  

তবদ্যমাি ০৩টি মেে কি বৃতদ্ধ ককর বিমমাকি ১৬টি 

মেকে ০৬মা মমোেী এই প্রতলষ্যণ কায মক্রম চমাি 

রকেকে।   

 ২০১৩ াক ০৩টি,২০১৪ াক ০২টি, ২০১৫ াক 

০২টি, ২০১৬ াক ০৫টি এবং ২০১৭ াক ০৩টি 

ব মকমাে ১৬টি মেকে বিমমাকি তবককটিটিত, চট্টগ্রাকম 

NTVQF কাতরকুাকম Level-1, 2  ৩ এ 

ব মকমাে ৫৬৩৯জি প্রতলষ্যণাথীকক প্রতলষ্যণ প্রোি করা 

কেকে।   

 A‡÷ªwjqvi kÖgevRv‡i `ÿ I cÖwkwÿZ Rbkw³ 

‡cÖi‡Yi j‡ÿ weGgBwU I A‡÷ªwjqv wfwËK 

cÖwZôvb ÔCareer Australia’র mv‡_ Pzw³ 

¯^vÿwiZ n‡q‡Q| 

 জানুোরী- মকন্ফম্বর/২০১৭ পয মন্ত মতেউ মকা ম 
(তবতভন্ন তিেতমি মেে+ SIEP+ STEP + স্ব-

তিভ মর)-এ ৬৮৭৫৪ জিকক প্রতলষ্যণ প্রোি করা 

কেকে। 

 

খ) প্রতলষ্যণ: 

 

মািিীে প্রধািমন্ত্রীর তিকে মলিা প্রোকির বেরকক তভত্ত  বের ধকর প্রতলষ্যণ ংক্রান্ত 

অগ্রগতি প্রতিকবেি; 

বের াউজ তকতপং প্রাক-

বতগ মমি 

অন্যান্য 

মকা ম 

ব মকমাে 

ক) মািিীে প্রধািমন্ত্রীর 

তিকে মলিা প্রোকির বেরকক 

তভত্ত  বের তবকবচিাে 

বা্তববােি অগ্রগতির 

তুিাূহক তচত্র প্রতি 

ভাে উপিাপি করকি 

কব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ) তিকে মলিা প্রোকির 

বেরকক তভত্ত  বের ধকর 

প্রতলষ্যণ ংক্রান্ত 

অগ্রগতির  লিকরা ার 

(বৃতদ্ধ/হ্রা) প্রতিকবেকি 

উকেখ করকি কব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তফএভইটি। 
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২০১৪ ৫৩২১১ ১৫২১০ ৪৬০৩৪ ১১৪৪৫৫ 

২০১৫ ৬১৮৬৪ 

+১৬.২৬% 

১৪৭৮২৮ 

+৮৭১.৯১% 

৪৮২০০ 

+৪.৭০% 

২৫৭৮৯২ 

১২৫.৩২% 

২০১৬ ৭৩৬২৩ 

+১৯% 

৪৩৯২১৮ 

+১৯৭.১১% 

৫৪১৮৮ 

+১২.৪২% 

৫৬৭০২৯ 

১১৯.৯৪% 

২০১৭ 

জানু-

মকন্ফম্বর 

৪৬৩৭৭ 

-১৬.০১% 

৫০৫৬৬১ 

+৫৩.৭৭% 

২৮৮৮৮ 

+৬.৬২% 

৫৮১৮২৬ 

+৩৬.৭৬% 

 

 মকন্ফম্বর, ২০১৭ 

ভাা ংখ্যা মন্তব্ 

কে ান্টতিজ ১২৮ জি ৩টি টিটিতকি রাতলোি ভাা 

প্রতলষ্যণ মকা ম চালুর উকদ্যাগ 

গ্রণ করা কেকে। 

মকাতরোি ৬৬ জি 

ইংকরজী ৮৫ জি 

জাপাতিজ ২০ জি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

২. বিমমাকি ময ক মেকে 

প্রতলষ্যণ প্রোি করা ে 

িার পালাপাতল আন্তজমাতিক 

শ্রমবাজাকরর চাতোর কে 

ামেস্যপূণ ম িতুি িতুি 

মেকে এবং ংতিি মেকলর 

ব্বাতরক ভাা তলষ্যকণর 

প্রতলষ্যণ প্রোি করকি কব। 

প্রকোজকি তবদ্যমাি 

প্রতলষ্যণ মকাক মর মমোে 

বৃতদ্ধ করকি কব। 

ক) তবএমইটি: 

গি জুি, ২০১৭ মাক তবকেলি তমলিূহ কি  ৬ 

মাকর আন্তজমাতিক শ্রমবাজাকরর চাতো ংগ্রপূব মক 

তবএমইটিকক প্রকোজিীে ব্বিা গ্রকণর জন্য মপ্ররণ করা 

কেকে। তবএমইটি প্রতিতিতধ জািাি, ইকিামকধ্য তবগি 

৬মাকর শ্রমবাজাকরর চাতোর িথ্যাতে কািমাইজ ককর 

কেবাইকে প্রচার করা কেকে। 

 

 

 

 

 L) 2016-2017 mv‡j nsKsMvgx Kg©x‡`i‡K 

nvDRwKwcs †Kv‡m© K¨v›UwbR fvlvq †gvU 1312 Rb, 

†KvwiqvMvgx Kg©x‡`i‡K †Kvwiqvb fvlvq †gvU 488 

Rb, Bs‡iwR fvlvq †gvU 269 RbÕ‡K cÖwkÿY cÖ`vb 

Kiv n‡q‡Q| 2016 †mŠw`AvieMvgx Kgx©‡`i Rb¨  

Aviex fvlv wkÿY AšÍf©y³ K‡i G ch©šÍ 73,623 

Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
জানুোতর-মকন্ফম্বর, ২০১৭ পয মন্ত ভাা প্রতলষ্যণ 

তচত্র তিনরুপ: 

ভাা ংখ্যা মন্তব্ 

কে ান্টতিজ 

ভাা 

৩২৫ জি  

ক) তবকেলি শ্রমবাজাকরর 

চাতো ম্বতি িথ্যাতে 

প্রচাকরর পালাপাতল 

অন্যান্য ৃহীি কায মক্রম 

ভাে অবতি করকি 

কব। 

 

 

 

 

 

খ) মািিীে প্রধািমন্ত্রীর 

তিকে মলিা প্রোকির বেরকক 

তভত্ত  বের ধকর ভাা 

প্রতলষ্যণ অগ্রগতির 

প্রতিকবেি প্রতি ভাে 

উপিাপি করকি কব। 

তমলি  কল্যাণ 

অনুতবভাগ, 

শ্রমবাজার গকবণা 

ম এবং 

তবএমইটি। 
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মকাতরোি ১২৬ জি  

ইংকরতজ ৩২০ জি         ও            

             

জাপাতিজ ১৭ জি (     : অ   ব / ৭-    / ৮) 

অ   ব                          

                 ব।   
3. বাংাকেকল বিমমাকি 

ব মাতধক পতরমাণ কম মষ্যম 

যুবলতক্ত(Young 

Working 

Force)তবদ্যমাি। 

বাংাকেলকক ২০২১ 

াকর মকধ্য মধ্যম আকের 

মেকল এবং ২০৪১ াকর 

মকধ্য উন্নি মেকল পতরণি 

করার জন্য এ যুবলতক্তকক 

মেকলর উন্নেি কাকজ 

ম্পৃক্ত করার কষ্যে  

প্রকোজিীে প্রতলষ্যণ প্রোি 

করকি কব। িাোড়া, 

অকিক মেকল জন্ার ককম 

যাোে কম মষ্যম েষ্য 

জিলতক্তর ংখ্যা তেি তেি 

ককম যাকে। ঐ ক 

মেকলর চাতো অনুযােী 

বাংাকেকলর যুব লতক্তর 

জন্য কম মংিাকির সুকযাগ 

সৃতি করার তবকে কায মকর 

পেকষ্যপ গ্রণ করকি কব। 

 তবকের মযব মেকল জন্ার কম এবং কম মষ্যম েষ্য 
জিলতক্ত তেি তেি ককম যাকে এরুপ মেলূহক 

শ্রমবাজার অনুন্ধাি কায মক্রম শুরু করা কেকে।  

 মযৌথ মতিেতরং কতমটির সুপাতরল  তবএমইটির 
প্র্তবাব অনুযােী মকাকিা ব্ে বৃতদ্ধ ব্তিকরকক িতুি 

দু’টি মেল (কলাকভতিো  মকল) মযাগ ককর মমাে 

মেকলর িাতকা ংকলাধি ককর ৫০ টি মেল কি বৃতদ্ধ 

ককর ৫২টি মেল করা কেকে।  

 তবদ্যমাি  িতুি শ্রমবাজাকর Diversified 

Sector ূহকর চাতো এবং যাতচি Sector 

ূহকর জন্য প্রকোজিীে প্রতলষ্যণ চাতো তিরুপণ 

এবং তবদ্যমাি প্রতলষ্যণ কায মক্রকম Skill gap     
ূহ তচতিি ককর িা উ্ত রকণ পরামল ম প্রোকির জন্য 

গকবণা প্রতিষ্ঠাি চুতক্ত অনুযােী কায মক্রম পতরচািা 

করকে।   

 জন্ার কম এরকম একটি মেল  জাপাি।  

আইএম জাপাকির াকথ মন্ত্রণাকের MoU 
অনুযােী জাপাকি তবিা অতভবাি ব্কে মেকতিকে া 

ইন্টাি ম মপ্ররণ করা কে। ইকিামকধ্য ১ম ব্াকচ ১৭ জি 

মেকতিকে া ইন্টাি ম জাপাকি গমি ককরকে। ২ে ব্াকচ 

১৪ জি মেকতিকে া ইন্টাি ম মপ্ররকণর কষ্যে  অকটাবর, 

২০১৭ কি িাকের ৬মা মমোেী প্রাক-বতগ মমি 

প্রতলষ্যণ বাংা-জাম মাি টিটিতকি শুরু কেকে।  

 জাপাকি অতধক ংখ্যক কমী মপ্ররকণর কষ্যে  ভাা 
তলষ্যার জন্য জাপাি রকাকরর অথ মােকি  জাইকার 

ােিাে মংগুকেজ মেতিং মন্টার িাপকির 

পতরকল্পিা গ্রণ করা কেকে। 

 এরু অয একটি মদ তংগাপুর্য এ ম েন্ত 

৫,৭১,৭৮৫ জন প্রততক্ষি কভী মপ্রযণ কযা র্য়র্ে। 

এোড়া মকাতযয়ায় ১৯,৪৯৬ জন ও ংকং ১৫০১জন 

প্রততক্ষি কভী মপ্রযণ কযা র্য়র্ে। 

২) জাপাি, মকাতরো, ংকং, চােিা প্রভৃতি মেকল 

মকোরতগভার মপলাে চাতো রকেকে। ংতিি মেকলর 

চাতো অনুযােী মকোরতগভার মপলাে কমী মপ্ররকণর 

কষ্যে  প্রতলষ্যণ কায মক্রম চালুর পেকষ্যপ মিো কেকে।  

একষ্যকত্র মকোরতগভার মপলাে কমী মপ্ররকণর কষ্যে  

তিনবতণ মি তবেূহ পরীষ্যা তিতরষ্যা করা কে।  

১) জন্ার কম এমি মেল 

তচতিিপূব মক ঐ ক 

মেকলর চাতো অনুযােী 

একেকলর যুবলতক্তকক েষ্য 

ককর তুকি প্রতলষ্যণ 

কায মক্রম আর মজারোর 

করকি কব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২) মকোরতগভার মপলাে 

কমী মপ্ররণ তবকে ৃহীি 

উকদ্যাগূহ প্রতি ভাে 

উপিাপি করকি কব। 

১।তমলি  

কল্যাণ 

অনুতবভাগ 

 

 ২।কম মংিাি  

অনুতবভাগ  

 

 ৩।তবএমইটি । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

তবএমইটি 
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 চাতদা ম োর্রাচনা। 

 চাতদায তবতত্তর্ি তযক্রুটিং এর্জতিয ভাধ্যর্ভ কভী 

মপ্রযর্ণয উর্যাগ গ্রণ। 

 কাতযকুরাভ মের্বরর্ভন্ট। 

 প্রতক্ষক তনর্য়াগ। 

 প্রতক্ষক প্রতক্ষণ। 

 প্রতক্ষণ প্রদান ও নদায়ন। 

 তফর্দর্ কভী মপ্রযণ। 

তিতরষ্যাকন্ত প্রাথতমকভাকব ২/৩টি টিটিত’মি প্রকল্প 

আকাকর প্রতলষ্যণ কায মক্রম চালু করার কষ্যে  প্রলাতিক 

মন্ত্রণাকে প্র্তবাব মপ্ররণ করা কব।  

 এোড়া তবএমইটি’র আিাে মকোরতগভার প্রতলষ্যণ 

পতরচািার তবেটি ILO কর্তমক বা্তববােিাধীি 

USAID এর অথ মােকি work in Freedom 
প্রককল্পর ২ে পয মাকে অন্তর্ভ মক্ত করার জন্য ILO এর াকথ 
আকাচিা কেকে। বতণ মি প্রককল্প অন্তর্ভ মক্তকরকণর 

মাধ্যকম উক্ত প্রতলষ্যণ কায মক্রম শুরু করা কব। 

 ৩। তিকে মলিা প্রোকির পর িতুি মেে চালুর জন্য একটি 

িাতে করা কেকে। িাতে মলক ১২টি মেে চালুর 

তবকে তদ্ধান্ত ে। এই মেেূহ চালু করকণ জিব  

যন্ত্রপাতির প্রকোজি রকেকে তবধাে ২৭ টিটিত ংষ্কার 

প্রককল্প তবেটি অন্তর্ভ মক্ত ককর প্রকল্প প্র্তবাব জুি/২০১৭ 

মি প্রলাতিক মন্ত্রণাকে মপ্ররণ করা ে। মন্ত্রণাকের 

যাচাই কতমটির ভা অনুতষ্ঠি কেকে। ভার 

কায মতববরণীর আকাকক ব্বিা গ্রণ করা কে।  

 মেেূহ তিনরুপ: 

1. কে াোতরং   ২. প্লাতিক মেককিাতজ  ৩. মেক্সোই 
মেককিাজী 

৪. স্ক্ে াক াতডং   ৫. পততলং এন্ড আক াতি   ৬. 

মপইতন্টং 

৭. তএত মমতলি অপাকরলি  ৮. ফুেোর এন্ড 

মোর মপ্রাোট 

৯. তবউটিত ককলি  ১০. মাার তকিম   ১১. 

মমকােতিক্স  

১২. এলুতমতিোম মেতিককলি। 

    প্রকল্প বা্তববােি  প্রতলষ্যণ কায মক্রম শুরু ক মেে 

 প্রকল্প তভত্ত ক সুতিতে মি িথ্য প্রোি করা ম্ভব কব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। মেে  তভত্ত ক সুতি মতেি  

িথ্য প্রোি করকি কব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

তবএমইটি 

পতরচাক 

(প্রতলষ্যণ) 

৪. িারী অতভবাি কায মক্রম 

আকরা মজারোর করকি 

কব। িারী অতভবাী 

কমীকের েষ্যিা বৃতদ্ধর 

১) তফএভইটি: 

 নাযী কভীর্দয জন্য মাবন ও আকল েণীয় মা তর্র্ফ 

গার্ভ েন্ট মের্ে তফতবন্ন টিটিতর্ি প্রতক্ষণ প্রদান কযা 

র্ে। প্রতক্ষণ প্রাপ্তগণ এর্দর্য গার্ভ েন্ট ইডাসাতের্ি 

১। িারী কমীকের মলাভি 

 আক মণীে মপলাে 

েষ্যিা  কম মংিাি 

বৃতদ্ধকি ৃহীি পেকষ্যপ 

কম মংিাি 

অনুতবভাগ, 

তবএমইটি এবং 

মবাকেক। 
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কষ্যে  তবদ্যমাি প্রতলষ্যকণর 

মমোে বাড়াকি কব এবং 

ব্বাতরক প্রতলষ্যকণর উপর 

গুরুত্ব তেকি কব। 

অবযন্তযীণ কভ েংস্থান র্ে মিভতন অর্নর্কই 

বফর্দতক তনর্য়াগকিো কর্তেক ইন্টাযতবউ এয ভাধ্যর্ভ 

তনফ োতচি র্য় তফর্দর্ কভ েংস্থার্নয সুর্মাগ ার্ে। 

 এোড়া নাযী কভীর্দয জন্য মাবন ও আকল েণীয় মা 

তর্র্ফ খুরনা ভতরা টিটিতর্ি তফউটিতয়ান মকা ে 

চালুয অনুর্ভাদন প্রদান কযা র্য়র্ে। বতিেয চাতদায 

তফর্ফচনায় অন্যান্য টিটিতর্িও এই মকা ে চালু কযা 

র্ফ। 

 আন্তজোতিক ভার্নয তফতবন্ন মার্ের্র াউজতকতং 

মায় (মার্ের াউজতকতং) NTVQF Level-1 

এ মলখ  তজাতুকন্নো মুতজব মতা টিটিতকি 

প্রতলষ্যণ প্রোি করা কে এবং পরবিীকি একই 

মপলাে Level-2 এ প্রতলষ্যণ প্রোি করা কব।  

 অর্টাফয/২০১৭ মি আইএরও এয ার্র্ তফএভইটির্ি 

এ তফলর্য় একটি বা অনুতিি র্য়র্ে। আইএরও নাযী 

কভীর্দয মাবন কার্জয অংগ্রর্ণয জন্য 

প্রকল্প/কভ েসূতচয প্রস্তাফ কর্যর্ে। এর্ি প্রার্তভকবার্ফ 

 অার্যেয (কযাতয়াতযং) , মকয়ায তগবায,  

তফউটিতপর্কন প্রতক্ষণ মকা ে চালু কযা র্ফ।  

 

িারী কমীর ববকেতলক কম মংিাি বৃতদ্ধ:  

িারী কমীর অতভবাি তেি তেি বাড়কে এবং তুিাূহক 

তববরণীকি িা স্পিভাকব দৃি ে: 

বের িারী 

অতভবাকির 

মমাে ংখ্যা 

ৃহকমী োড়া অন্য 

মপলাে গমিকারীর 

ংখ্যা 

২০১৫ ১,০৩,৭০১ ১১,২৬৫ 

২০১৬ ১,১৮,১৫৮ ৯,৯৬৯ 

২০১৭ 

মকন্ফম্বর 

পয মন্ত 

৮৮,৩৮৩ ১০,৪৭৬ 

 বাংাকেলী িারী কমীকের আকরা অতধকাকর 

কম মংিাকির সুকযাগ বৃতদ্ধর কষ্যে  ২০১৬ তিিাকে 

৮৯,৩৩৫ জি জি মতা’মক এবং জানুোতর-

মকন্ফম্বর/২০১৭ তিিাকে ৪৬,৩৭৭ জি মতা’মক 

প্রতলষ্যণ প্রোি করা কেকে। 

 

মবাকেক: 

মবাকেক এর মাধ্যকম িারী েষ্য গাকম মন্ট কমী জে মাি, 

মাি  বারাইকি গমি করকে। মবাকেক এর মাধ্যকম 

এ পয মন্ত ৪৯,৪৬৭ জি মতা কমী তবকেকল গমি ককরকে। 

সুষ্পিভাকব প্রতি ভাে 

উপিাপি করকি কব। 

 

 

 

২। জে মাকি িারী গাকম মন্ট 

কমীর চাতো প্রাতির পর 

উা মবরকারী টিতভ 

চে াকিক এবং 

টিটিতগুকাকি ব্াপক 

প্রচাকরর কষ্যে  মবাকেক 

উকদ্যাগ গ্রণ করকব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মবাকেক 
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মকন্ফম্বর ২০১৭ মাক ৮৭৮ জি মতা এবং ২০৮ জি 

পুরু কমী তবকেকল গমি ককরকে। মবাকেককর প্রতিতিতধ 

জািাি, জে মাকি গাকম মন্ট কমীর চাতো প্রচুর। ভাপতি 

বকি, বিমমাকি তবএমইটির ৩২ টিটিতকি গাকম মন্ট মেকে 

প্রতলষ্যণ মেো কে। প্রতিটি টিটিতকি জব মপ্লকমন্ট ম 

গঠি করা কেকে। উক্ত টিটিতগুকা মবরকারী টিতভ 

চে াকিক জে মাি গমকিচ্ছু িারী গাকম মন্ট কমীর চাতোর 

তবকে প্রচার বাড়াকি কব। 

৩) ব্বাতরক প্রতলষ্যণ: আইএমটি/টিটিতকি যথাযথ 

ব্বাতরক প্রতলষ্যণ তিতিি করণাকথ ম  ংতিি 

আইএমটি/টিটিতূহক পত্র মপ্ররণ করা কেকে এবং 

তবএমইটি কি এ তবেটি তিতবড়ভাকব মতিেতরং করা 

কে। মতিেতরং মজারোরকরকণর জন্য ব্বাতরক 

প্রতলষ্যণ ককষ্য ই-মতিেতরং চালু করা কেকে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। ব্বাতরক প্রতলষ্যণ 

যথাযথভাকব কে তকিা 

িা তিতিি করার কষ্যে  

মতিেতরং মজারোর 

রাখকি কব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তবএমইটি 

 

 

৫. োা  অন্যান্য মধ্য-

স্বত্বকভাগীকের তবরুকদ্ধ 

প্রকোজিীে আইিানুগ 

ব্বিা গ্রণ করকি কব। 

তবকেল গমকিচ্ছু কমীরা 

মযি োা অন্যান্য 

মধ্যস্বত্বকভাগীকের মাধ্যকম 

েরাতি  প্রিারণার 

তলকার িা ি এবং জিগণ 

যাকি অববধ পকথ তবকেকল 

যাো মচিা িা ককর ম 

ম্পককম জিকচিিিা 

সৃতির কষ্যে  ব্াপক 

প্রচারণা চাাকি কব। 

এজন্য িথ্য অতধেিকরর 

প্রচার মাধ্যম এবং িািীে 

রকার প্রতিষ্ঠািূহকর 

কযাতগিা তিকি কব।  

 মধ্যস্বত্বকভাগীকের আইিী কাঠাকমার মাধ্যকম তিেন্ত্রকণ 
আিার জন্য  তরক্রুটিং একজতন্প এবং অন্যান্য মিক 

মাডারকের াকথ জুাই/২০১৭ মাক কম মলাার 

আকোজি করা কেকে। এরই ধারাবাতকিাে ২২ই 

অকটাবর/২০১৭ কম মলাা আকোজকির ম্ভাব্ িাতরখ 

তিধ মারণ করা কেকে। উক্ত কম মলাাে মন্ত্রণাে  

পাকপাে ম অত কর প্রতিতিতধ, বােরা  তরক্রুটিং 

একজতন্পকক অন্তর্ভ মক্ত করা কব।   

 চাকতরর তবেটি তিতিি িা কে িথাকতথি তে 
তভাে মকাকিা কমী মযি তবকেল গমি িা ককর মজন্য  

জিকচিিিা সৃতির কষ্যে  গি ০৯/১০/২০১৭ িাতরকখ 

‘বেতিক যুগান্তর’ পতত্রকার মাধ্যকম তবএমইটি কর্তমক 

মৌতেআরব গমকিচ্ছু কমীকের জন্য কচিিিাূহক 

তবজ্ঞতি প্রকাল করা কেকে। 

  োা  অন্যান্য মধ্যস্বত্বকভাগীকের মেৌরাত্ম 

প্রতিকরাধ করার কষ্যে  তবএমইটি কি প্রতিতিেি 

মতিেতরং কায মক্রম চমাি আকে। তিেতমি ভাকব মাঠ 

পয মাকে মজা প্রলাকির ােিা মিো কে। 

মন্ত্রণাকের তভতজকন্প োস্ক্ক াক মর অতভযাি তিেতমি 

পতরচািা করা কে। 

ক) মধ্যস্বত্বকভাগীকের 

তবরুকদ্ধ ব্বিা গ্রকণর 

তিতম্ত  কায মকর পেকষ্যপ 

গ্রণ করকি কব।  

 

 

 

 

 

খ) মন্ত্রণাকের তভতজকন্প 

োস্ক্ক াক মর অতভযাি 

ংক্রান্ত প্রতিকবেি 

তিেতমি ভাে উপিাপি 

করকি কব। 

কম মংিাি 

অনুতবভাগ, 

মতিেতরং  

এিক া মকমন্ট 

অতধলাখা এবং 

তবএমইটি। 

 

 

 

 

 

 

৬ এ মেকলর গতরব জিগণ 

যাকি কম খরকচ তবকেকল 

কম মংিাকির সুকযাগ াভ 

করকি পাকর ম কষ্যে  

অতভবাি ব্ে কমাকিার 

কায মকর ব্বিা গ্রণ 

করকি কব।    

     ভন্ত্রণারয় র্ি মম ১৬টি মদর্য অতবফান ব্যয় 

তনধ োযণ কযা র্য়র্ে িা র্তণমূর ম োর্য় ব্যাক প্রচায 

কযায রর্ক্ষয কর মজরা প্রাকর্ক ম্পৃক্ত কযর্ি  

র্ফ। িাোড়া বাংাকেল একাতকেলি অব 

ইন্টারন্যালিা তরক্রটিং একজতন্প (বােরা) মন্ত্রণাে 

কর্তমক তিধ মাতরি অতভবাি ব্ে  তরক্রুটিং একজতন্প 

অত ূহকর েল মণীে িাকি প্রে মলকির ব্বিা গ্রকণর 

জন্য তরক্রুটিং একজতন্প ূহকক পত্র মেো কেকে। 

১। অতভবাি ব্ে ংক্রান্ত 

িথ্যাতে প্রচাকরর কষ্যে  

ক মজা প্রলাককক 

পত্র মপ্ররণ করকি কব। 

 

 

 

 

কম মংিাি 

অনুতবভাগ 
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তরক্রুটিং একজতন্প’র অত ূহ পতরেল মিকাক  

এতবেটি তিতবড়ভাকব মতিেতরং করা কে।    

 

 

 

 

৭. প্রবাী কমীগণ যাকি 

প্রবাী কল্যাণ ব্াংককর 

মাধ্যকম কম খরকচ মেকল 

অথ ম মপ্ররণ করকি পাকর 

এবং িাকের মপ্রতরি অথ ম 

প্রবাী কল্যাণ ব্াংককর 

মাধ্যকম মিকেি করকি 

পাকর ম জন্য ীতমি 

পতরকর বাতণতজে ক 

কায মক্রম পতরচািার 

অনুমতি প্রোকির জন্য অথ ম 

মন্ত্রণাে  বাংাকেল 

ব্াংককর কে 

আকাচিাক্রকম প্রকোজিীে 

কায মক্রম গ্রণ করকি কব। 

প্রবাী কল্যাণ ব্াংক : 

গি ০৭/০৮/২০১৭ িাতরখ ব্াংকটিকক ীতমি আকাকর 

বাতণতজে ক ব্াংকক রূপান্তর করার কষ্যে  ব্াংককর 

ূহধকির মষ্যকত্র কল্যাণ মবাকে মর ূহধকির তস্যা 

বাড়াকিা যাে তকিা ম তবকে মিামি প্রোকির জন্য এ 

মন্ত্রণােকক আতথ মক প্রতিষ্ঠাি তবভাগ কি পত্র মেো 

কেকে। তবেটি তিকে অথ ম মন্ত্রণাকের াকথ 

আন্ত:মন্ত্রণাে ববঠক করা কব। গি ১৬/০৮/২০১৭ 

িাতরখ আতথ মক প্রতিষ্ঠাি তবভাগ কি মপ্রতরি অপর পকত্র 

প্রবাী কল্যাণ ব্াংকক ীতমি আকাকর বাতণতজে ক 

কায মক্রম শুরু করার প্রাক কায মাতে ম্পন্নকরকণর 

প্রকোজিীে ব্বিা গ্রকণর জন্য অনুকরাধ জািাকিা 

কেকে।  

 

  

প্রফাী কল্যাণ ব্যাংকর্ক 

ীতভি আকার্য ফাতণতজযক 

কাম েক্রভ শুরু কযায প্রাক 

কাম োতদ  দ্রুি ম্পন্ন কযর্ি 

র্ফ। 

প্রবাী কল্যাণ 

ব্াংক  

৮. প্রবাী কমীকের ন্তািকের 

মখাপড়াে উৎা 

প্রোকির জন্য তবদ্যমাি 

তলষ্যাবৃত্ত  কায মক্রম বাড়াকি 

কব। ময ক মেকল 

অতধক ংখ্যক বাংাকেতল 

কমী কাজ ককর ম ব 

মেকল চাতোর তিতরকখ 

বাংাকেকলর পাঠক্রম 

অনুযােী তলষ্যা কায মক্রম 

পতরচািার জন্য স্কু 

প্রতিষ্ঠার উকদ্যাগ গ্রণ 

করকি কব। 

কেজ আি মা ম কল্যাণ মবাে ম :  

 ২০১৬-১৭ অথ ম বেকর প্রবাী কমীর ন্তািকের 

জন্য বৃত্ত র ংখ্যা ৭০০ মথকক বৃতদ্ধ ককর ১৫০০ মি 

উন্নীি করা কেকে।  

 বাংাকেকলর পাঠক্রম অনুযােী তবকেকল স্কু 

প্রতিষ্ঠার কায মক্রম অব্াি রাখকি মৌতে আরকব 

বাংাকেতল স্কুকর জন্য জতম ক্রকের তিতম্ত  বাংাকেল 

দূিাবা, তরোে, মৌতে আরকবর অনুকূক ২০১৬-১৭ 

অথ ম বেকরর বাকজকে ১০ মকাটি োকা বরাদ্দ মেো 

কেকে। পরবিীকি মৌতে আরকব তিযুক্ত বাংাকেল 

রাষ্ট্রদূকির পকত্রর পতরকপ্রতষ্যকি জািা যাে ময, মৌতে 

আরকব স্কু প্রতিষ্ঠার জন্য জতম ক্রে অিে ন্ত ব্েবহু। 

মকষ্যকত্র বরাদ্দকৃি ১০ মকাটি োকা তেকে তবদ্যমাি 

স্কুগুকার ংস্ক্ার  অিে াবশ্যকীে রোমাতে ক্রে 

করা ক স্কুগুকা উপকৃি কব। িারই ধারাবাতকিাে 

কল্যাণ মবাকে মর মবাে ম তমটিংএ উক্ত বরাদ্দকৃি ১০ মকাটি 

োকা ব্কে তবদ্যমাি স্কুগুকার ংস্ক্ার  রোমাতে 

ক্রকের তবকে তদ্ধান্ত গ্রণ করা কেকে। তবেটি 

বা্তববাতেি বক গণ্য করা মযকি পাকর।  

 
পরিকল্পনা শাখা: 
‡mŠw` Avi‡e evsjv‡`k KwgDwbwU cwiPvwjZ 9 (bq) 

wU ¯‹zj I K‡j‡Ri feb wbg©vY kxl©K প্রকল্প প্রণেি 
পূব মক পতরকল্পিা কতমলকি মপ্ররণ করা কেকে। 

১। মৌতে আরকব তবদ্যমাি 

বাংাকেলী  স্কুকর 

ংস্ক্ার  রোমাতে 

ক্রকে বরাদ্দকৃি ১০ মকাটি 

োকা ব্কের তবকে 

অগ্রগতি জািাকি কব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। প্রকল্পটির প্রাক 

মীষ্যার ব মকল অগ্রগতি 

ম্পককম ভাকক অবতি 

করকি কব। 

১।কেজ আি মা ম 

কল্যাণ মবাে ম  

 

২।উন্নেি  

প্রতলষ্যণ অনুতবভাগ  

 

৩। তবএমইটি। 
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পতরকল্পিা কতমলকি অনুতষ্ঠি তপইত ভার সুপাতরল 

অনুযােী প্রকল্প গ্রকণর পূকব ম প্রককল্পর ম্ভাব্িা মীষ্যা 

কায মক্রম চকে।  

 

 

 

৯. তবদ্যমাি শ্রমবাজার 

ংরষ্যণ  ম্প্রারকণর 

পালাপাতল িতুি িতুি 

শ্রমবাজার অনুন্ধাি করকি 

কব এবং প্রবাী কমীকের 

কল্যাণ  মবা তিতিি 

করকি কব। এ কষ্যে  

তবকেলি শ্রম উইং-এর 

কম মকিমা/ কম মচারীগণকক 

অতধকির তিষ্ঠা  

আন্ততরকিার াকথ কাজ 

করকি কব। 

তমলি ও কল্যাণ অনুতফবাগ :  

তমলকি কম মরি কম মকিমাকের োতেত্ব  কিমব্ এবং 

জবাবতেতিা তিতিিকরকণর জন্য প্রতি বের ‘‘মবার 

এে াোক কেি’’ ককর তমলি োরী িাকের মথকক 

কাকজর অগ্রগতি, তবদ্যমাি মস্যা, ভতবষ্যৎ 

কম মপতরকল্পিা  ষ্যে মাত্রা ংগ্র করা ে, ষ্যে মাত্রা 

অজমি এবং তবকেলি বাংাকেল শ্রম উইং কি প্রতি 

মাক তিধ মাতরি েকক িথ্য ংগ্র ককর িাকের কাকজর 

অগ্রগতি ূহল্যােকির ব্বিা রকেকে। শ্রম উইং কি 

মাতক প্রতিকবেি পয মাকাচিাপূব মক শ্রম উইকের 

কম মকিমাকের পার রকমন্প যাচাই করা ে এবং 

োতখকৃি প্রতিকবেকির আকাকক িাকের াতব মক 

কম মকান্ড ূহল্যােিপূব মক ত েব্াক প্রোি করা ে।  

 

       ৫টি মেকল শ্রম উইংকের কায মক্রম পুত্তবকা আকাকর 

প্রকাল করার তবকে উপতচব (তমলি) জািাি, 

তেকম্বর, ২০১৭ এর মকধ্য আর ৫টি মেকলর শ্রম উইং 

এর কায মক্রম ংক্রান্ত পুত্তবকা প্রকাল করা যাকব। 

যুগ্মতচব (শ্রমবাজার গকবণা) বকি, বিমমাকি ময 

৫২টি মেকল শ্রমবাজার গকবণা করা কে মই 

গকবণার মপ্রতষ্যকি একটি প্রকালিা করার উকদ্যাগ 

তিকি কব। গকবণাব্ধ  া  পয মাকাচিাকন্ত 

একেকলর যুবলতক্তকক িতুি িতুি মেকে প্রতলষ্যণ মেোর 

পথ সুগম করকব। 

১। তবকেলি শ্রমউইংূহ 

মথকক ৫ টি মেকলর শ্রম 

উইং এর কায মক্রম পুত্তবকা 

আকাকর প্রকাল করকি 

কব। 

 

২। ৫২টি মেকলর শ্রমবাজার 

গকবণাব্ধ অতভজ্ঞিা  

 া  পুত্তবকা আকাকর 

প্রকাল করকি কব। 

 

 

 

 

 

১।তমলি  

কল্যাণ অনুতবভাগ  

 

 

 

 

২। যুগ্মতচব 

(শ্রমবাজার 

গকবণা) 

১০ প্রবাী কল্যাণ  ববকেতলক 

কম মংিাি মন্ত্রণাকের 

অধীি িবসৃি ১২টি শ্রম 

উইং এর মকধ্য ময ০৯টি 

শ্রম উইং-এ (ব্রুিাই, 

তমাি- ইোত, গ্রী, 

মস্পি, তপ.আর. মজকিভা, 

রাতলো, েতষ্যণ আতেকা, 

থাইল্যান্ড এবং অকিতো) 

পোেিকৃি কম মকিমাগণ 

এখি ংিি তমলকি 

মযাগোি করকি পাকরি তি। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণাে আগামী 

০৭ (াি) তেকির মকধ্য 

িাকের অনুকূক কূেবিতিক 

পাকপাে ম প্রোি অন্যান্য 

প্রকোজিীে ব্বিা গ্রণ 

 

 

 

 

তদ্ধান্তটি বা্তববাতেি 

  



ক্রভ 
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী প্রদত্ত 

তনর্দ েনামূ  
আর্রাচনা/ফাস্তফায়ন অগ্রগতি তদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়নকাযী 

কর্তেক্ষ 

করকব। 

 

২.০ তবতবধ: ভাপতি বকি মািিীে প্রধািমন্ত্রীর প্রতি্রুততি  তিকে মলিাূহকর বা্তববােকির কষ্যে  তবএমইটি প্রতিমাক ভা করকব 

এবং ভাে মন্ত্রণাকের  প্রতিতিতধর উপতিতির ব্বিা রাখকি কব। মািিীে প্রধািমন্ত্রীর প্রতি্রুততি  তিকে মলিাূহকর বা্তববােি 

অগ্রগতি প্রতিকবেি প্রতি মাকর ০৭ িাতরকখর মকধ্য মন্ত্রণাকে মপ্ররণ করকি কব। িাোড়া, মািিীে প্রধািমন্ত্রী িাঁর তিকে মলিাূহকর 

মকধ্য জিলতক্তর প্রতলষ্যকণর উপর তবকল গুরুত্বাকরাপ ককরকেি তবধাে প্রতলষ্যণ ংক্রাক্ত আকাচিার সুতবধাকথ ম প্রতি ভাে তবএমইটির 

প্রতলষ্যণ তবেক প্রতিতিতধর উপতিতি তিতিি করকি কব। তিতি আর বকি, মািিীে প্রধািমন্ত্রী তবগি ২৩/১১/২০১৪ িাতরকখ 

মযক তিকে মলিা প্রোি ককরকেি িার মকধ্য ১০ িং তিকে মলিাটি ইকিামকধ্য বা্তববাতেি। অপর ৯টি তিকে মলিার কায মক্রম চমাি 

প্রকৃতির োে এ ক তিকে মলিা বা্তববােকি ো িৎপর  কচিি থাককি কব। 

 

 

৩.০ ভাে আর মকাকিা আকাচে  তবে িা থাকাে উপতিি ককক ধন্যবাে জাতিকে ভার মাতি মঘাণা করা ে।   

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                           - 

                                                     ২   ০  ৭ 

(মমাোঃ আতমনু ইাম) 

অতিতরক্ত তচব (প্রলাি  অথ ম) 

প্রবাী কল্যাণ  ববকেতলক কম মংিাি মন্ত্রণাে। 

 


