
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার 

৭১-৭২ পুযাতন এশরপযান্ট রযাড, ইস্কাটন গাদড মন, যভনা, ঢাকা 

াংদ ও ভন্ব াখা 

 

অদটাফয, ২০১৭ ভাশক ভন্ব বায কাম মশফফযণী। 
 

রোযা মন : ড. নমমতা াদার এনমডম 
  বাযপ্রাপ্ত শেফ  
  প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার। 

বায তাশযখ ও ভ : ২২.১১.২০১৭ রফরা ১১.০০ ঘটিকা। 

বায স্থান : ভন্ত্রণারদয বা কক্ষ। 
বায উশস্থশত  : শযশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

 
রোযা মন উশস্থত করদক শুদবচ্ছা জাশনদ বায কাজ শুরু কদযন। বা গত ১০.১০.২০১৭  তাশযখ রফরা ১২.০০ ঘটিকা অনুশিত 

ভাশক ভন্ব বায কাম মশফফযণী াঠ কযা দর রকান াংদাধনী না থাকা কাম মশফফযণীটি দৃঢ়ীকযণ কযা । অতঃয কাম মত্র অনুমাী 

শনম্নফশণ মত শফলমূ শফস্তাশযত আদরােনাদে শনদম্নাক্ত শদ্ধাে গৃীত : 

 

আদরােনা ও শদ্ধাে: 

 

আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফান 

1 2 3 4 5 

1.1ইননানভলন 

কমমটির 

কায যক্রম 

 

ক) অনরাইদন 

অশবদমাগ শনষ্পশিয 

রক্ষদত্র অশবদমাদগয 

ধযণ এফাং অশবদমাগ 

প্রশতকায ব্যফস্থানা 

শনদদ মশকায আদরাদক 

ভ শনধ মাযণ কদয 

শদদত দফ। 

 

খ) ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ 

শনশভত রপ্রযদণয 

রদক্ষয অথ মফছযশবশিক 

প্রশতদফদন প্রস্তুত কযদত 

দফ। 

 

গ) অনরাইদন শবা 

রেশকাং অযাদয 

শফলদ প্রোয বৃশদ্ধ 

কযদত দফ। 

 

 

ক) মবএমইটি প্রমতমনমি জানান, অশবদমাগ প্রশতকায 

ব্যফস্থানা শনদদ মনায আদরাদক অশবদমাগ শনষ্পশিয 

ভ শনধ মাযণ কদয রদা দদছ। রোযা মন ফদরন, 

ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ প্রশত ভাদ অশবদমাগ শনষ্পশি 

শফলক প্রশতদফদন রপ্রযণ কযদত । তাছাড়া APA 

ও NIS এ অশবদমাগ শনষ্পশিয  রক্ষযভাত্রা শনধ মাযণ 

কযা দদছ। র রভাতাদফক অশবদমাগ শনষ্পশিয ায 

বৃশদ্ধ কযদত দফ।   

 

খ) মমিপমরদ মবভানগ প্রপ্ররনের নযে বাম যক 

উদ্ভাবনী কম যপমরকল্পনার অর্ যবছরমভমিক প্রমতনবদন 

প্রস্তুত করা নেনছ। 

 

 

 

গ) রভাফাইর রপাদনয ভাধ্যদভ অনরাইদন শবা রেশকাং 

এযাটিদক তৃণমূর ম মাদ শযশেত কযায রদক্ষয 

অধীনস্থ শডইএভও ও টিটিশ মূদয ভাধ্যদভ ব্যাক 

প্রোয োরাদনা দচ্ছ ।  দয দপ্তয ও অধীনস্থ দপ্তয 

কতৃমক প্রোশযত শরপদরট, ব্রশায, বুকদরট 

ইতযাশদদতও এ শফলটি অের্ভ মক্ত কযা দদছ। 

ক) ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশক্ত 

২০১৭-১৮ এয রক্ষযভাত্রা 

অনুমাী অশবদমাগ শনষ্পশিয 

উদযাগ গ্রণ কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

খ) ফাশল মক উদ্ভাফনী 

কভ মশযকল্পনা ২০১৭-১৮ 

অনুমাী কর কাম মক্রভ 

ফাস্তফান কযদত দফ। 

 

 

গ) অনরাইদন শবা রেশকাং 

অযাদয শফলদ প্রোয 

ফাড়াদত দফ। 

ক) অশবদমাগ শনষ্পশি 

কভ মকতমা (প্রকবফকভ), 

কভ মাংস্থান অনুশফবাগ 

ও 

দপ্তয/াংস্থা (কর)  

 

 

 

 

খ) ইদনাদবন টীভ, 

ভন্ত্রণার 

ও 

দপ্তয/াংস্থা (কর) 

 

 

গ) ভাশযোরক 

শফএভইটি 
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শফএভইটি’য রপইবুক রইদজ ও অনরাইন শবা 

মাোই এযাটিয ব্যফায শফশধ এফাং গুগুর রে রটাদয 

এয অফস্থান ম্পদকম শপোয প্রোয কযা দচ্ছ। 

2.1 বাম যক 

কম যম্পাদন 

চুমি 

 

১। রমকর াখা 

ইন্টাযদনট াংদমাগ 

ভস্যা আদছ রগুদরা 

শেশিত কদয কল্যাণ 

রফাড ম ও ভন্ত্রণারদয 

আইশটি াখা 

রমৌথবাদফ প্রদাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ। 

 

 

 

২। ই-নশথয ভাধ্যদভ 

রনাট উস্থানপূফ মক 

দ্রুত শনষ্পন্ন ও ত্র 

জাশযয াংখ্যা বৃশদ্ধ 

কযদত দফ। 

 

 

 

৩। শফশবন্ন রদদয াদথ 

এ ভন্ত্রণারদয 

ম্পাশদত MoU এয 

চূড়াে কশ 

ওদফাইদট আদরাড 

কযদত দফ।  

 

 

৪। শফএভইটিয ফশগ মভন 

াখা রফা গ্রীতাদদয 

ভতাভত গ্রদণয 

উদযাগটি দ্রুত কাম মকয 

কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

৫।ফাশল মক কভ মম্পাদন 

চুশক্ত ও জাতী 

শুদ্ধাোয রকৌর ২০১৭-

১) কল্যাে প্রবাড য ও মিোনের আইমটি লাখার 

মাধ্যনম ইন্টারননট ংনযাগ মস্যা  মিমিত কনর তা 

দূর করা নেনছ।  কারী প্রপ্রাগ্রামার উনেখ কনরন, 

বতযমানন মিোনের  ৪টি লাখাে ইন্টারননট ংনযাগ 

প্রনই। তাছাড়া মকছু লাখাে ইন্টারননট কোবগুনা 

পুরাতন ওোে তা পমরবতযন করা প্রনোজন। বতযমানন 

মিোনে কল্যাে প্রবানড যর তত্ত্বাবিানন 30 mbps  

ইন্টারননট রবরা করা নে। মিোনের জন্য 

বরাদ্দকৃত  70 mbps পাওো প্রগন ইন্টারনননটর 

গমত বৃমি পানব।   

 

2। এ মিোনের ই-ফাইমং কায যক্রম বতযমানন 

নতাজনক মনম য এটুআই প্রর্নক জানাননা নেনছ। 

তনব মিোনের মকছু লাখা এখনও ই-ফাইমং এ 

মপমছনে আনছ। ই-ফাইমংনে এ মিোনের 

অগ্রগমতর িারা অব্যাত রাখার নযে ক লাখার 

জন্য প্রনাট মনষ্পমি ও পত্রজামরর একটি যেমাত্রা 

মনি যারে কনর প্রদো প্রনোজন।  

 

3। কারী প্রপ্রাগ্রামার জানান, প্রকামরোর ানর্ 

বাংানদনলর ম্পামদত MoU ওদফাইদট 

আদরাড কযা দদছ। এ শফলদ অশতশযক্ত শেফ 

(শভন ও কল্যাণ) ফদরন, ভদঝাতা স্মাযক/চুশক্ত 

ইতযাশদ বাদরাভত ম মাদরােনাপূফ মক তথ্য অশধকায 

আইন, ২০০৯ এয াদথ ঙ্গশত রযদখ  প্রদমাজয 

অাং ওদফাইদট আদরাড কযা রমদত াদয।  

 

৪। শফএভইটি: 

শফএভইটিয ফশগ মভন াখা প্রাথশভকবাদফ 

রফাগ্রীতাদদয ভতাভত গ্রদণয জন্য পযভ প্রস্তুত 

কযা দদছ। উক্ত াখা রফা গ্রীতাদদয ভতাভত 

প্রদাদনয জন্য ফক্স স্থান কযা দদছ।  উদেখ্য রম, 

শফএভইটিয মূর বফদনয প্রদফ মুদখ ও রফা 

গ্রশতাদদয কাশিত রফা প্রাশপ্তয শফলদ ভতাভত 

গ্রদণয জন্য অনুরূ ফক্স ইদতাভদধ্যই স্থান কযা 

দদছ। প্রাপ্ত অশবদমাগ/ভতাভতগুদরা ম মাদরােনা 

কদয তদানুমাী ব্যফস্থা গ্রণ কযা দচ্ছ। 

৫। ২০১৭-১৮ অথ ম ফছদযয ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশক্ত 

ও জাতী শুদ্ধাোয রকৌদরয রক্ষযভাত্রা অজমদনয জন্য 

দদক্ষ গ্রণ কযা দদছ এফাং শনধ মাশযত ভদয 

১। ভন্ত্রণারদয রমকর 

াখা ফতমভাদন ইন্টাযদনট 

াংদমাগ রনই এফাং রমকর 

কযাফর শযফতমনদমা্ 

রগুদরা শেশিত কদয দ্রুত 

ভস্যায ভাধান কযদত 

দফ। 

 

 

 

 

২। ই-নশথয ভাধ্যদভ রনাট 

উস্থানপূফ মক রনাট শনষ্পশি 

ও ত্র জাশযয াংখ্যা বৃশদ্ধ 

কযদত একটি রক্ষযভাত্রা 

শনধ মাযণ কদয শদদত দফ। 

 

 

 

৩। ভন্ত্রণারদয ওদফাইদট 

এ ভন্ত্রণার াংশিষ্ট শফলাশদ 

আদরাদডয রক্ষদত্র তথ্য 

অশধকায আইন, ২০০৯ 

অনুযণ কযদত দফ। 

 

 

 

৪। শফএভইটিয ফশগ মভন 

াখা প্রাপ্ত রফা গ্রীতাদদয 

অশবদমাগ/ভতাভত মাোইঅদে 

প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

৫। ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশক্ত 

ও জাতী শুদ্ধাোয রকৌর 

২০১৭-১৮ এয রক্ষযভাত্রা 

১। ভাশযোরক, 

ওদজ আন মা ম কল্যাণ 

রফাড ম  

ও 

কাযী রপ্রাগ্রাভায, 

ভন্ত্রণার 

 

 

 

 

 

২। আইশটি াখা 

 

 

 

 

 

 

 

৩। মৄগ্মশেফ 

(কভ মাংস্থান/প্রশক্ষণ) 

ও 

কাযী রপ্রাগ্রাভায 

 

 

 

 

৪। ভাশযোরক 

শফএভইটি 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫। কর কভ মকতমা 

ভন্ত্রণার  

ও  
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১৮ এয রক্ষযভাত্রা 

শনধ মাশযত ভদয ভদধ্য 

অজমদনয জন্য াংশিষ্ট 

করদক দেষ্ট দত  

দফ। 

ভদধ্য শযকল্পনা অনুমাী  রক্ষযভাত্রা অজমন শনশিত 

কযা দচ্ছ। 

শনধ মাশযত ভদয ভদধ্য 

অজমদনয জন্য াংশিষ্ট 

করদক তৎয থাকদত দফ। 

দপ্তয/াংস্থা 

২.২ ৭ভ 

ঞ্চফাশল মকী 

শযকল্পনা 

১। অদটাফয, ২০১৭ এয 

ভদধ্য ফীভা াংক্রাে 

নীশতভারায খড়া 

প্রস্তুত কযদত দফ। 

 

 

 

 

২। প্রশক্ষণ প্রদাদনয 

রক্ষদত্র অশবফাদন 

শশছদ থাকা 

রজরাগুদরা দত 

প্রশক্ষণাথী গ্রদণয 

শফলটি অগ্রাশধকায 

শদদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম:   

মবনদলগামী কমীনদর লতভাগ বীমার আওতাে 

আনেননর নযে একটি খড়া নীমতমাা প্রেেন 

করা নেনছ। উি খড়া পয যানািনা করার নযে 

মামি প্রেকনাল্ডারনদর ানর্ ভা করা নব। ৩১ 

মডনম্বর, ২০১৭ এর মনধ্য নীমতমাাটি চূড়াত করা 

ম্ভব নব মনম য আলা করা যাে। 

 

২। শফএভইটি: 

 অশবফাদন শশছদ থাকা রজরায উদজরাগুদরাদক 

অগ্রাশধকায শদদ ২ ম মাদ ৫০ টি কাশযগশয 

প্রশক্ষণ রকন্দ্র স্থাদনয প্রকল্প গ্রণ কযা দদছ ।  

 অশবফাদন শশছদ থাকা ২৪টি রজরা অশবফান 

বৃশদ্ধয রদক্ষয শডইএভও ও টিটিশগুদরায ভাধ্যদভ 

উিীণ ম প্রশক্ষণাথীদদয এ শফলদ সুদমাগ সুশফধাশদ 

অফশত কযায রদক্ষয প্রোযণা োরাদনা দচ্ছ।  

 প্রশক্ষণাথীদদয শনশভত শক্ষা কাম মক্রদভয 

াাাশ বৃশিমূরক রা দক্ষতা অজমন,  দক্ষতা 

উন্নন ও বফদদশক কভ মাংস্থাদন উৎাশতকযদণ 

রভাটিদবনার বায আদাজন কযা দচ্ছ।   

 এছাড়া রজরা ম মাদ কভী শনফ মােন, জফ রপাদযয 

আদাজন, শনদাগকতমাদদয শনদ Job seminar, 

দক্ষতা উন্নন প্রশক্ষণ (skill competition), 

প্রাক ওশযদনদটন প্রশক্ষণ কাম মক্রভমূ 

শফদকশন্দ্রকযণ কযা দদছ। এদত শফদদগভদনচ্ছু 

কভীগন ব্যাকবাদফ উকৃত দচ্ছ।  

 ছাড়ত্র গ্রদণয সুশফধাদথ ম শফবাগী ম মাদ েট্টগ্রাভ, 

শডইএভওদত শফদদগাভী কভীদদয  স্মাট ম কাড ম প্রদান 

কাম মক্রভ েরভান যদদছ। এছাড়া শডইএভও, শদরটও 

শফদদগাভী কভীদদয স্মাট ম কাড ম প্রদান কাম মক্রভ 

োলুয অদক্ষা আদছ। এদত কদয শফদদগাভী 

কভীদদয শফদদ গভদনয প্রফণতা বৃশদ্ধ াদফ ভদভ ম 

আা কযা মা। 

 অশধকন্তু অশবফাদন শশছদ থাকা রজরা মূদয 

জন্য রজরা ম মাদ এশতভ ও দঃস্থ তরুণ/তরুণীদদয 

শফএভইটি’য আওতাধীন টিটিশ’য ভাধ্যদভ প্রশক্ষণ 

প্রদান কদয দক্ষতা উন্নদনয ভাধ্যদভ বফদদশক 

কভ মাংস্থাদনয কভ মসূশে গ্রণ কযা দদছ।  

 

১। শডদম্বয, ২০১৭ এয ভদধ্য 

ফীভা াংক্রাে নীশতভারা চূড়াে 

কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

২। অশবফাদন শশছদ থাকা 

রজরাগুদরায ররাকজনদক 

উদ্বুদ্ধ কযায রদক্ষয এ 

ভন্ত্রণারদয শেফ  উক্ত 

এরাকামূদয জনপ্রশতশনশধ 

ও গণ্যভান্য ব্যশক্তদদয 

উশস্থশতদত এশতভ/দঃস্থদদয 

প্রশক্ষণ কাম মক্রভ উদদ্বাধদনয 

উদযাগ শনদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। অশতশযক্ত শেফ 

(শভন ও কল্যাণ)  

ও  

ভাশযোরক, 

 ওদজ আন মা ম কল্যাণ 

রফাড ম 

 

 

২। ভাশযোরক, 

শফএভইটি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফান 

 

৩। শনধ মাশযত ভদয 

ভদধ্য প্রকল্প ফাস্তফাদন 

ভশনটশযাং রজাযদায 

কযদত দফ। 

 

৩। পমরকল্পনা লাখা: পমরকল্পনা ও উন্নেন  উইং 

নত জানাননা ে প্রয বাস্তবােনািীন প্রকল্পমূনর 

মমনটমরং প্রজারদার করার নযে উন্নেন ও 

পমরকল্পনা উইং এর পালাপামল মিোনের ক 

কম যকতযা যানত প্রকল্প এাকা পমরদল যন করনত 

পানরন প্র জন্য ব্যবস্থা গ্রে করা নে। 

 

৩। শনধ মাশযত ভদয ভদধ্য 

প্রকল্প ফাস্তফান শনশিত 

কযদত দফ। 

 

৩। মৄগ্মশেফ (উন্নন) 

এফাং 

ভাশযোরক, 

(শফএভইটি) 

২.৩. ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয 

শনদদ মনা 

ফাস্তফান 

ভশনটশযাং 

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয 

শনদদ মনা রভাতাদফক 

রৌশদ আযদফ স্কুর 

স্থাদনয শফলদ 

কাম মক্রভ রজাযদায 

কযদত দফ। 

ওনেজ আন যা য কল্যাে প্রবাড য: প্রৌমদ আরনব স্কু 

স্থাপননর মবনে প্রকল্প গ্রনের জন্য মবএমইটি’প্রক 

দামেত্ব প্রদান করা নেনছ। এ মবনে প্রবাড য নত 

প্রনোজনীে নযামগতা প্রদান করা নব। 

পমরকল্পনা লাখা-২: প্রৌমদ আরনব ৯টি স্কু স্থাপন 

মবনে মপইম ভার মিানতর আনানক প্রকনল্পর 

ম্ভাব্যতা মীযা পমরিানার জন্য একটি ম্ভাব্যতা 

মীযা প্রকল্প প্রেেন করা নেনছ এবং গত 

১৪/০৫/২০১৭ তামরনখ মিোনে অনুমিত মডমপইম 

ভার সুপামরল অনুযােী মীযা প্রকল্পটি পূনগ যঠন 

করা নেনছ। গত ১৮/১০/২০১৭ তামরখ মিোনে 

পুনরাে মডমপইম ভা অনুমিত নেনছ। 

 ভাননী প্রধানভন্ত্রীয 

শনদদ মনা রভাতাদফক রৌশদ 

আযদফ স্কুর স্থাদনয শফলদ 

কাম মক্রভ রজাযদায কযদত 

দফ। 

মৄগ্মশেফ (উন্নন) 

এফাং  

কল্যাণ রফাড ম 

২.৪ অশডট 

আশি াংক্রাে 

 

১) ফাশল মক কভ মম্পাদন 

চুশক্তয শনধ মাশযত 

রক্ষযভাত্রা অজমদনয 

রদক্ষয অশডট আশি 

শনষ্পশিয ায বৃশদ্ধ 

কযদত দফ। 

শফএভইটি প্রশতশনশধ জানান, ফাশল মক কভ মম্পাদন 

চুশক্তয রক্ষযভাত্রা অজমদনয রদক্ষয অশডট আশি 

শনষ্পশিয গশত ত্বযাশন্বত কযায শনশভি একটি 

শদ্বাশক্ষক বা আফাদনয জন্য শনযীক্ষা দপ্তদয ত্র 

রপ্রযণ কযা দদছ । অশডট আশি শনষ্পশিয ায 

৫৫%। ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায অশডট আশি 

শনষ্পশিয কাম মক্রভ আযও গশতীর কযা প্রদাজন। 

১) ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশক্তয 

শনধ মাশযত রক্ষযভাত্রা অজমদনয 

রদক্ষয অশডট আশি 

শনষ্পশিয ায বৃশদ্ধ কযদত 

দফ।  

মৄগ্মশেফ 

 (ফাদজট ও রফা)  

ও 

 দপ্তয/াংস্থা (কর) 

২.৫ অশনষ্পন্ন 

শফল 

ভন্ত্রণার দত োশত 

প্রশতদফদন দপ্তয/াংস্থা 

দত শনধ মাশযত ভদয 

ভদধ্য রপ্রযণ শনশিত 

কযদত দফ।  

দপ্তয/াংস্থা: 

ভন্ত্রণার দত োশত প্রশতদফদন শনধ মাশযত ভদয 

ভদধ্য দপ্তয/াংস্থা দত রপ্রযণ কযা । 

ভন্ত্রণার দত োশত 

প্রশতদফদন দপ্তয/াংস্থা দত 

শনধ মাশযত ভদয ভদধ্য রপ্রযণ 

শনশিত কযদত দফ।  

দপ্তয/াংস্থা (কর) 

 

 

দপ্তয/াংস্থা : 

৩.০. জনশক্ত, কভ মাংস্থান ও প্রশক্ষণ বুযদযা (শফএভইটি) : 

আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩.১ ভাভরা 

াংক্রাে 

শফদদগাভী কভীদদয 

রভশডদকর রেকআদয 

শফলদ গাভকায াদথ 

শফএভইটি বা কযদফ।  

 

শফদদগাভী কভীদদয রভশডদকর রেকআদয শফলদ 

গত ২৩/১০/২০১৭  তাশযদখ গাভকায াদথ শফএভইটিয 

একটি বা অনুশিত দদছ।  

গাভকায াদথ শফএভইটিয 

বা যফতী ফ মদল অফস্থা 

ভন্ব বা উস্থান 

কযদত দফ। 

ভাশযোরক, 

শফএভইটি 

 

 



 

ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম : 

আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪.১ শফদদদ 

মৃত কভীয 

াংখ্যা, শফদদ 

রথদক মৃতদদ 

আনায াংখ্যা, 

ক্ষশতপূযণ 

রদওায 

শযভাণ 

ইতযাশদ ম্পদকম 

আদডট তথ্য 

প্রদান 

প্রফাফন্ধু করদন্টাদযয 

ভত কল্যাণ রফাদড ময 

আওতা করদন্টায 

স্থাদনয রদক্ষয কযণী 

ম্পদকম যফতী ভন্ব 

বা উস্থান কযদত 

দফ।  

 

 

ওনেজ আন যা য কল্যাে প্রবানড য ইআরমপ মনেনম 

একটি মমডউ রাখা নেনছ। এ মমডউ ব্যবার 

কনর কনন্টানরর ন্যাে প্রবাী কমী ও তার 

পমরবানরর দস্যনদর মনকট নত অমভনযাগ গ্রে, 

অবমতকরে এবং তথ্য প্রদাননর ব্যবস্থা রাখা 

নেনছ। প্রবাবন্ধু কনন্টার এর প্রমোদ প্রন্ম্বর, 

২০১৭  প্রল নেনছ। প্রিানমিীর কায যানের এ-টু-

আই প্রকনল্পর ানর্ ববঠক কনর প্রবাবন্ধু ক 

প্রন্টানরর মবনে মিাত প্রনো নব। 

প্রফাফন্ধু করদন্টাদযয ভত 

কল্যাণ রফাদড ময আওতা 

করদন্টায স্থাদনয রদক্ষয 

উদযাগ গ্রণ কযদত দফ। 

ভাশযোরক, 

 ওদজ আন মা ম কল্যাণ 

রফাড ম 

 

 

 

 

রফাদদর : 

আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫.১ 

রফাদদদরয 

কাম মক্রভ 

 

 

 

ফাশল মক কভ মম্পাদন 

চুশক্ত ২০১৭-১৮ এয 

রক্ষযভাত্রা অজমদনয 

শনশভি কাম মক্রভ আযও 

রজাযদায কযদত দফ। 

 গত অদটাফয ভাদ রফাদদর এয  কাম মক্রভ 

াংক্রাে: 

ভা রদ রা

জীফী 

(জন) 

দক্ষ 

(জন) 

স্বল্পদক্ষ 

(জন) 

রভাট 

(জন) 

অদটাফয জড মান - ৮৫৪ - ৮৫৪ 

দশক্ষণ 

রকাশযা 

- - ১০৮ ১০৮ 

রভাট - ৮৫৪ ১০৮ ৯৬২ 

 

এছাড়া নতুন নতুন শ্রভফাজায অনুন্ধান ও শূন্যদ 

পূযদণয রদক্ষয এ াংস্থায কাম মক্রভ েরভান যদদছ। 

ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশক্ত 

২০১৭-১৮ এয রক্ষযভাত্রা 

অজমদনয শনশভি কাম মক্রভ 

আযও রজাযদায কযদত দফ।  

ব্যফস্থানা শযোরক, 

রফাদদর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংক: 

আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৬.১. প্রফাী 

কল্যাণ 

ব্যাাংদকয 

কাম মক্রভ 

প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংকদক 

ফাশণশজযক ব্যাাংদক 

রূােদযয রদক্ষয ফ মদল 

গৃীত কাম মক্রভ যফতী 

বা উস্থান কযদত 

দফ।   

প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংকদক তপশশর ব্যাাংদক 

রুােদযয রদক্ষয শযদাশধত মূরধন ফাফদ ২৫০ 

(দইত ঞ্চা) রকাটি টাকায ভদধ্য ওদজ 

আন মা ম কল্যাণ রফাড ম রথদক গত ১৬.০৪.২০১৭ 

তাশযদখ ৫০ (ঞ্চা) রকাটি টাকা প্রদান কযা 

দদছ। শযদাশধত মূরধন ফাফদ ওদজ আন মা ম 

কল্যাণ রফাদড ময শস্যা আযও বৃশদ্ধ কদয ২৫০ 

রকাটি টাকায ভদধ্য ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম 

রথদক ২৩৫ রকাটি টাকা এফাং অফশষ্ট ১৫ রকাটি 

টাকা অথ ম ভন্ত্রণার রথদক রদা দফ ভদভ ম 

শদ্ধাে গৃীত দদছ। 

প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংকদক 

ফাশণশজযক ব্যাাংদক রূােদযয 

রদক্ষয গৃীত কাম মক্রদভয 

অগ্রগশত ভন্ব বা 

উস্থান কযদত দফ। 

ব্যফস্থানা শযোরক, 

প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংক 

 

৭. শফশফধ :  

৭.১। ই-পাইশরাং, APA, শুদ্ধাোয, ভাননী প্রধানভন্ত্রীয শনদদ মনা ফাস্তফান, প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান নীশত ২০১৬,  ৭ভ ঞ্চ 

ফাশল মকী শযকল্পনা আেজমাশতক ও আঞ্চশরক াংগঠদন এ ভন্ত্রণারদয কাম মক্রভ একটি ছক আকাদয উস্থান কযা দরা: 

 

আদরােয শফল শফগত বায শদ্ধাে ফাস্তফান অগ্রগশত গৃীত শদ্ধাে 

প্রফাী কল্যাণ 

ও 

বফদদশক 

কভ মাংস্থান নীশত 

২০১৬ 

 

 

রপাকার দন্ট: 

মৄগ্মশেফ 

(শ্রভফাজায গদফলণা 

রর) 

াংশিষ্ট কদরয ক্ষ রথদক দ্রুত 

শপডব্যাক প্রদান এফাং নীশতয 

আদরাদক দ্রুত শটাশযাং কশভটি 

গঠন কযদত দফ। 

শ্রভ ফাজায গদফলণা রর: 

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান নীশত, ২০১৬ শফলদ রকান 

ভতাভত াওা মাশন। তদফ শনদম্নাক্ত শফলদ আইএরও প্রকদল্পয 

াদথ একদমাদগ কাজ েরদছ: 

১) দ্রুত শটাশযাং কশভটি গঠন (২) াংশিষ্ট ভন্ত্রণার ও 

শফবাগমূদয াড মকশ রপ্রযণ (৩) শরশটি বুকদরট আকাদয 

ছাাদনা। 

(১) শরশ বুকদরট আকাদয দ্রুত ছাাদনায জন্য প্রান 

অনুশফবাগদক এফাং 

(২) শফএভইটিদক এ নীশত এফাং খড়া কভ মশযকল্পনায শফলদ 

ভতাভত প্রাশপ্তয জন্য দ্রুত একটি অাংীজন রশভনায আদাজদনয  

শফলদ বা অশবভত ব্যক্ত কযা । 

শ্রভফাজায গদফলণা 

দত প্রাপ্ত 

সুাশযমূ 

ফাস্তফাদন রপাকার 

দন্ট কভ মকতমা ও 

দপ্তয/ াংস্থা 

প্রদাজনী ব্যফস্থা 

শনদফ। 

IPoA ও 

SDG 

 

 

রপাকার দন্ট: 

মৄগ্মশেফ (উন্নন) 

 

IPoA ও SDG  াংক্রাে 

শফলদ এ ভন্ত্রণারদয গৃীত 

কাম মক্রদভয ফ মদল অগ্রগশত 

যফতী বা উস্থান কযদত 

দফ। 

রপাকারদন্ট কভ মকতমা ও মৄগ্মশেফ (উন্নন) জানান, IPOA 

এয ৮টি শথদভটিক এশযায ভদধ্য  Social 

Development ও Remittance শফলদ এ 

ভন্ত্রণারদয ম্পৃক্ততা যদদছ। ইদতাভদধ্য এ শফলদয উয 

ভন্ত্রণারদয input রপ্রযণ কযা দদছ। তাছাড়া  SDG রত এ 

ভন্ত্রণারদয অগ্রগশত শফলদ ম্প্রশত ভন্ত্রণারদয আরান নাভক 

রপাযাদভয উদযাদগ আদাশজত বা একটি াওায দন্ট 

রপ্রদজদন্টন কযা দদছ। IPoA শফলদয উয একইবাদফ একটি 

রপ্রদজন্টন কযা দফ ভদভ ম শতশন জানান। 

IPoA ও SDG  

াংক্রাে শফলদ এ 

ভন্ত্রণারদয গৃীত 

কাম মক্রদভয ফ মদল 

অগ্রগশত যফতী 

বা উস্থান 

কযদত দফ। 



আযটিআই াংক্রাে 

তথ্য প্রদান 

 

জনাফ যাদফা 

ফযী, শশনয 

কাযী শেফ 

(ভশনটশযাং াখা) 

তথ্য কশভদনয অনরাইন 

প্রশক্ষণ ব্যফস্থা ম্পদকম বাদক 

অফশত কযদত দফ। 

তথ্য কশভন কতৃমক অনরাইন প্রশক্ষণ  ব্যফস্থা োলু কযা দদছ। 

তথ্য প্রদানকাযী কভ মকতমাদক এ শফলদ আদডট থাকায জন্য 

রোযা মন শনদদ মনা প্রদান কদযন। 

তথ্য কশভদনয 

অনরাইন প্রশক্ষণ 

ব্যফস্থা ম্পদকম 

বাদক অফশত 

কযদত দফ। 

নাযী ও শশু উন্নন 

ফাস্তফান 

ও 

মূল্যান কশভটি 

 

 

 

রপাকার দন্ট: 

উশেফ (কল্যাণ) 

নাযীয উন্নন াংক্রাে এফাং 

Sexual 

Harassment  এয 

প্রশতদযাদধ কশভটি গঠদনয 

কাম মক্রভ গ্রণ কযদত দফ। 

Sexual Harassment  প্রশতদযাদধ এ ভন্ত্রণারদ একটি 

কশভটি গঠন কযা দদছ। তাছাড়া এ ভন্ত্রণারদ Day Care 

Center স্থাদনয রদক্ষয ীঘ্রই একটি বা আদাজন  কযা 

দফ। কদকটি াংস্থাদক এ শফলদ অনুদযাধ জানাদনা দদছ এফাং 

আা কযা মা রম তাদদয দমাশগতা এটি স্থান কযা ম্ভফ 

দফ।  

ক) নাযীয উন্নন 

াংক্রাে এফাং 

Sexual 

Harassmen

t প্রশতদযাদধ গঠিত 

কশভটিয  কাম মক্রভ 

বাদক অফশত 

কযদত দফ। 

খ) রড রকায 

রন্টায স্থাদনয 

অগ্রগশত যফতী 

বা উস্থান 

কযদত দফ। 

করদম্বা প্রদ 

 

 

রপাকার দন্ট: 

উশেফ (শভন-

২) 

করদম্বা প্রদ শফলদ গৃীত 

ফ মদল কাম মক্রভ ভন্ব বা 

অফশত কযদত দফ। 

১২টি রদ এ প্রদদয দস্য। Global Compact এ ইনপুট 

প্রদাদনয উদেদে ১৩-১৪ রদেম্বয, ২০১৭ তাশযদখ রনাদর 

ইদতাভদধ্য একটি বা অনুশিত দদছ। উপ্রধান (শযকল্পনা) এ 

ভন্ত্রণারদয দক্ষ বা অাংগ্রণ কদযন। গত ০৬/০৯/২০১৭ 

তাশযখ করদম্বা প্রদ শফলদ একটি অনরাইন বা দদছ। করদম্বা 

প্রদ াংক্রাে কাম মক্রভ েরভান আদছ। 

করদম্বা প্রদ 

শফলদ গৃীত 

ফ মদল কাম মক্রভ 

ভন্ব বা 

অফশত কযদত 

দফ। 

আবুধাফী ডাারগ 

 

 

রপাকার দন্ট: 

উপ্রধান 

(শযকল্পনা) 

আবুধাফী ডাারদগয গুরুত্ব 

শফদফেনা এ ভন্ত্রণারদয শক্র 

ভূশভকা শনশিত কযদত দফ। 

আবুধাফী ডাারগ মূরত করদম্বা প্রদদয ১২টি দস্য রদ ও কভী 

গ্রণকাযী ০৭টি রদদয ভন্বদ গঠিত একটি াংস্থা। এ শফলদ 

কাম মক্রভ েরভান আদছ।  

আবুধাফী 

ডাারদগয গুরুত্ব 

শফদফেনা এ 

ভন্ত্রণারদয শক্র 

ভূশভকা শনশিত 

কযদত দফ। 

দশক্ষণ-দশক্ষণ 

দমাশগতা 

ম্প্রাযণ শফলক 

 

 

রপাকার দন্ট: 

মৄগ্মশেফ (প্রশক্ষণ) 

দশক্ষণ-দশক্ষণ দমাশগতা 

ম্প্রাযণ শফলক কাম মক্রদভ এ 

ভন্ত্রণারদয ম্পৃক্ততা থাকদর 

তা দ্রুত ম্পাদন কযদত দফ। 

এটি মূরত উন্ননীর রদদয াদথ উন্নত রদমূদয একটি 

আদাজন। ERD এ শফলটি ভন্ব কদয থাদক।  

দশক্ষণ-দশক্ষণ 

দমাশগতা 

ম্প্রাযণ শফলক 

কাম মক্রদভ এ 

ভন্ত্রণারদয 

ম্পৃক্ততা থাকদর 

তা দ্রুত ম্পাদন 

কযদত দফ। 

NSSS 

 

 

রপাকার দন্ট: 

উশেফ (কল্যাণ) 

NSSS াংক্রাে শফলদয 

ফ মদল অগ্রগশত ভন্ব বা 

উস্থান কযদত দফ। 

ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগয রকন্দ্রী কশভটি ীঘ্রই এ শফলদ বা আহ্বান 

কযদফ। এ ভন্ত্রণার কতৃমক প্রস্তাশফত শনযািা কভ মসূেী মূরক প্রকল্প 

রকন্দ্রী কশভটিদত গৃীত দদছ ।  

NSSS াংক্রাে 

শফলদ ফ মদল 

অগ্রগশত ভন্ব 

বা উস্থান 

কযদত দফ। 



Budapest 

Process 

 

রপাকার দন্ট: 

উশেফ (দক্ষতা 

উন্নন তশফর) 

বুদাদট প্রদদয কাম মক্রদভ এ 

ভন্ত্রণারদয শক্র ভূশভকা 

শনশিত কযদত দফ। 

২০১৮ াদর অনুশিতব্য Global Compact ফাস্তফাদন 

বুদাদট প্রদ  কর আেজমাশতক ও আঞ্চশরক রপাযাভমূ 

কাজ কযদছ। বুদাদট প্রদদ ফাাংরাদদ একটি অফজাযবায রদ 

শদদফ অাংগ্রণ কদয থাদক। এ াংক্রাে কাম মক্রভ েরভান আদছ। 

 

বুদাদট প্রদদয 

কাম মক্রদভ এ 

ভন্ত্রণারদয শক্র 

ভূশভকা শনশিত 

কযদত দফ। 

GFMD 

 

রপাকার দন্ট: 

উশেফ (শভন-

২) 

শজএপএভশডয কাম মক্রদভ 

কাম মকয ভূশভকা যাখদত দফ। 

 

প্রশত ফছয শজএপএভশড  দেরন অনুশিত । ২০১৬ াদর ঢাকা 

অনুশিত নফভ দেরদন ফাাংরাদদ রাট কাশি শদদফ গুরুদাশত্ব 

ারন কদযদছ। ভযদকা ও জাভ মাশনদক আগাভী ২ফছয এ দেরন 

আদাজদনয দাশত্ব প্রদান কযা দদছ।  

শজএপএভশডয 

কাম মক্রদভ কাম মকয 

ভূশভকা যাখদত 

দফ। 

Global 

Compact   

 

Global Compact  

কর গুরুত্বপূণ ম প্রদদয 

কাম মক্রভ সুোরুবাদফ ম্পন্ন 

কযায রদক্ষয ভন্ত্রণারদয 

একাশধক কভ মকতমায ভন্বদ 

রপাযাভ শবশিক টীভ  গঠন 

কযদত দফ। 

 

 

Global Compact  অশবফান াংক্রাে কর কাম মক্রভ 

শযোরনায রদক্ষয রছাট রছাট গ্রু গঠদনয শফলদ বা আদরােনা 

। অশতশযক্ত শেফ (শভন ও কল্যাণ) ফদরন, ইদতাভদধ্য শরশ 

শফলদ ৩টি আে:ভন্ত্রণার গ্রু গঠন কযা দদছ। Global 

Compact  অশবফান াংক্রাে কর াংগঠদনয কাম মক্রভ 

সুোরুবাদফ শযোরনায রদক্ষয  শেফ ভদাদদয াদথ আদরােনা 

ক্রদভ এ ভন্ত্রণারদয কভ মকতমাদদয ভন্বদ পৃথক পৃথক গ্রু গঠন 

কযা দফ ভদভ ম শতশন বাদক জানান। 

Global 

Compact  

কর গুরুত্বপূণ ম 

প্রদদয কাম মক্রভ 

সুোরুবাদফ ম্পন্ন 

কযায রদক্ষয 

ভন্ত্রণারদয 

একাশধক 

কভ মকতমায ভন্বদ 

রপাযাভশবশিক টীভ  

গঠন কযদত দফ। 

 

 

 

শযদদল রোযা মন ফদরন, ভন্ত্রণারদয শৃিরা ফজা যাখায স্বাদথ ম কর কভ মকতমা/কভ মোযীদক আযও আেশযক ও দেতন দত 

দফ। রকানও কভ মকতমা টিটিদত অথফা যকাশয কাদজ ফাইদয থাকদর তাঁয শফকল্প কভ মকতমায ভাধ্যদভ নশথ উস্থান কযদত দফ। 

টিটিশ/আইএভটিয প্রশক্ষণ কাম মক্রভ  শযদ মদনয জন্য ভন্ত্রণারদয কভ মকতমাদদয ম্পৃক্ত যাখদত দফ। দফ মাশয, ফাাংরা এফাং ইদযশজ দেয 

ঠিক উচ্চাযণ ফানান ররখায শফলদ দেষ্ট থাকায জন্য রোযা মন করদক আহ্বান জানান। 

 

বা আয রকানও আদরােযসূশে না থাকা রোযা মন উশস্থত করদক ধন্যফাদ জাশনদ বায ভাশপ্ত রঘালণা কদযন। 

 

  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                ২৮ ১১ ১৭ 

(ড. নশভতা ারদায এনশডশ) 

বাযপ্রাপ্ত শেফ 

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার 

 


