
২০১৪ - ২০১8     ম যন্ত উল্লেখল্লমোগ্য সোপল্য 

প্রফোসী কল্যোণ ও বফল্লদশক কভ যসংস্থোন ভন্ত্রণোরয় 

 

 কভীগণ ফততভানন  পৃথথফীয ১৬৮টি দদন কভ তসংস্থা          গম  কযনে। 

 শফগত ৫ ফছল্লয (2014-201৮) ৩৪     ২       ০২     কভী থফনদন গভন কনযনে এফং এ সভনে অথজতত দযথভট্যান্স 

৭২,৮৪৭.৮৩ থভথরেন ভাথকতন ডরায।  

 প্রফাসী কল্যাণ ব দফনদথক কভ তসংস্থান নীথত ২০১৬, দফনদথক কভ তসংস্থান ব অথবফাসী ব্যফস্থানা থফথধভারা, ২০১৭ এফং 

বনেজ আন তাস ত কল্যাণ দফাড ত আইন, ২০১৮               । 

 সসৌশদ আযল্লফয দোম্মোভ ও ফোহযোইল্লন ফোংরোল্লদল্লয োঠক্রভ অনুমোয়ী শক্ষো কোম যক্রভ শযচোরনোয জন্য স্কুর প্রশতষ্ঠোয উল্লযোগ 

সনয়ো হল্লয়ল্লছ। 

 বনেজ আন তাস ত কল্যাণ দফাড ত প্রফাসী কভীয সন্তাননদয জন্য ২০১২ সার দথনক থক্ষাবৃথি চালু কযা হনেনে।  2014 হল্লত শডল্লসম্বয, 

2018 ম যন্ত ৭,0২৪ জন প্রফোসী কভীয সভধোফী সন্তোনল্লক ৯.৯৬ সকোটি টোকো শক্ষোবৃশি প্রদোন কযো হল্লয়ল্লছ। 

 প্রফোল্লস মৃত্যুফযণকোযী কভীয মৃতল্লদহ শযফহন ও দোপন খযচ ফোফদ আশথ যক সোহোয্য শহল্লসল্লফ 35 হোজোয টোকো কল্লয 1৫,৩০৩ 

জন কভীয শযফোযল্লক প্রোয় 5৩.৫৫ সকোটি টোকো প্রদোন কযো হল্লয়ল্লছ। 

 মৃত কভীয শযফোয প্রশত 3 রক্ষ টোকো কল্লয আশথ যক অনুদোন প্রদোন কযো হয়। 2014 হল্লত শডল্লসম্বয, 2018 ম যন্ত ওল্লয়জ আন যোস য 

কল্যোণ সফোড য হল্লত 19,৮৪৯ জন কভীয শযফোযল্লক প্রোয় 5৫৪.৮৪ সকোটি টোকো আশথ যক অনুদোন প্রদোন কযো হল্লয়ল্লছ। 

 প্রফোল্লস মৃত্যুফযণকোযী কভীয মৃত্যুজশনত কোযল্লণ শনল্লয়োগকতযো হল্লত মৃত্যুজশনত ক্ষশতপূযণ/ফল্লকয়ো সফতন/সোশব যস 

সফশনশপট/ইন্স্যুল্লযন্স্ ফোফদ 4,২৩৩ জন কভীয অনুকূল্লর আদোয়কৃত 2৯৫.১৯ সকোটি টোকো তোল্লদয ওয়োশযল্লদয ভল্লে শফতযণ কযো 

হল্লয়ল্লছ।  

  প্রফানস কভ তযত অফস্থাে গুরুতয আহত/ঙ্গু/অসুস্থ কভীনক থচথকৎসা সহােতা ফাফদ সনফ তাচ্চ ১  রক্ষ টাকা প্রদান কযা হে।  

 প্রফানস মৃত    অসুস্থ কভী থযফহননয জন্য হমযত াহজারার আন্তজতাথতক থফভানফদয       চট্টগ্রাভস্থ াহ আভানত 

আন্তজতাথতক থফভানফদনয অতযাধুথনক সুনমাগ সুথফধা সম্বথরত এযামু্বনরন্স                হ  । 

 থফনদন থফথবন্ন কাযনণ গুরুতয অসুস্থ কভীনক বনেজ আন তাস ত কল্যাণ দফানড তয তত্ত্বাফধানন দদন দপযত এনন  সযকাথয 

হাসাতানর বথতত কযা হে।   

 শফশবন্ন ধযল্লণয অযোধ ফো অন্য সকোন কোযল্লণ সজল্লর আটক ফো সোজোপ্রোপ্ত হল্লর তোল্লক আইনগত সহোয়তো প্রদোল্লনয ভোেল্লভ 

মুক্তকযণসহ প্রল্লয়োজল্লন সদল্ল সপযত আনো হয়। 

 দূতোফোস/হোইকশভন কর্তযক সংশিষ্ট সদল্লয শফশবন্ন সজরখোনো, শডল্লটনন সসন্টোয/কুোম্প শযদ যনপূফ যক আটক ফোংরোল্লদশ 

কভীল্লদয সল্লে সযোসশয সোক্ষোত এফং প্রল্লয়োজন অনুমোয়ী আইনগত সহোয়তো প্রদোনসহ কোযোমুশক্তয ব্যফস্থো কযো হয়। 

 কভীয কভ যস্থর, সকোম্পোনী, সরফোয কুোম্প শযদ যন এফং শনল্লয়োগকতযোয সল্লে তোল্লদয শফশবন্ন সভস্যো/সুল্লমোগ-সুশফধো,অশধকোয 

আদোয়সহ ন্যোয্য ভজুযী প্রোশপ্ত শনশিতকযল্লণ আল্লরোচনো পূফ যক প্রল্লয়োজনীয় দল্লক্ষ গ্রহণ কযো হয়।  

 ভশহরো কভীয শনযোিো শনশিতকযল্লণ শফল্লদস্থ ফোংরোল্লদ দূতোফোস/হোইকশভল্লনয তত্ত্বোফধোল্লন শযয়োদ, সজদ্দো     ওভো   

৪টি সসইপ সহোভ প্রশতষ্ঠো কযো হল্লয়ল্লছ।  

 শফশবন্ন সদল্ল যোজননশতক অশস্থযতো ফো অন্য সকোন কোযল্লণ আটল্লক ড়ো কভীল্লদয শনযোল্লদ সদল্ল আনয়ল্লনয প্রল্লয়োজনীয় 

ব্যফস্থো গ্রহণ কযো হয়।  

 মৃত প্রফাসী ফাংরানদী কভীয ভযনদহ ফাংরানদনয থফভানফদনয দ ৌঁোয য ডাটাসমূহ স্বেংথিেবানফ বনেজ আন তাস ত কল্যাণ 

দফানড তয Digital file opening software-এ ইনপুট থহসানফ অন্তর্ভ তক্ত কযা হে। পনর মৃনতয থযফানযয সদস্যনদয 

অনুকুনর আথথ তক অনুদান প্রদাননয কাম তিভ গ্রহণ কযা সহজতয হে। 

 প্রফাসী কল্যাণ ব দফনদথক কভ তসংস্থান ভন্ত্রণারে কর্ততক দস থদ আযফসহ ১৬টি দদন কভী দপ্রযনণয জন্য অথবফাসন ব্যে 

থনধ তাযণ কযা হনেনে। 

 থফনদন কভ তযত নাযী কভীনদয থনযািা থনথিত কযা ব অথবনমাগ দ্রুত থনষ্পথিয জন্য থফএভইটিনত Complaint 

Management Cell for Expatriates Female Workers নানভ একটি দসর গঠন কযা হনেনে।  

 থফনদগাভী ব প্রফাসী কভীনদয সভস্যা সভাধানন সহনমাথগতায রনক্ষয বনেজ আন তাস ত কল্যাণ দফানড তয তত্ত্বাফধানন প্রফাসফন্ধু কর 

দসন্টায (+৮৮ ০১৭৮৪ ৩৩৩ ৩৩৩, +৮৮ ০১৭৯৪ ৩৩৩ ৩৩৩ ব +৮৮ ০২-৯৩৩৪৮৮৮) চালু কযা হনেনে। 



 ফোশণশজুক গুরুত্বপূণ য ব্যশক্ত (অনোফোশস ফোংরোল্লদী) শনফ যোচন নীশতভোরো সভোতোল্লফক 2010 হল্লত 2015 সোর  ম যন্ত 66 জন এফং ২০১৬ 

সোল্লর ৩৫ জনল্লক  প্রফোসী ফোংরোল্লদীল্লক শসআইশ (NRB) সম্মোননো  প্রদোন কযো হয়।  

 ২০১৪ সন ম তন্ত ৩৭টি কাথযগথয প্রথক্ষণ দকন্দ্র (টিটিথস) এফং ০১টি  ইনথিটিউট অফ দভথযন দটকননানরাথজ (আইএভটি) সহ 

দভাট ৩৮টি প্রথক্ষণ প্রথতষ্ঠাননয ভাধ্যনভ দক্ষতা উন্নেন প্রথক্ষণ কাম তিভ থযচারনা কযা হথির। ফতযভোন সযকোয শফগত ৫ 

ফছল্লয নত্যন 5টি সভশযন সটকল্লনোরশজ এফং 27টি কোশযগশয প্রশক্ষণ সকন্দ্র শনভ যোণ কল্লযল্লছ। ফততভানন ৭০টি (৬৪টি টিটিথস ব 

৬টি আইএভটি)  প্রথক্ষণ প্রথতষ্ঠাননয ভাধ্যনভ কভ তসংস্থান উনমাগী  ৫৫টি দেনড প্রথক্ষণ প্রদান কযা হনি।  

  ২০১             ১                                      

 ঢাকাসহ ৪২টি দজরাে থফনদ গভননচ্ছু কভীনদয দসফা সহজীকযনণয রনক্ষয থপঙ্গায থপ্রন্ট কাম©িভ থফনকন্দ্রীকযণ কযা হনেনে । 

পনর উক্ত ৪২টি দজরায কভীনদয থপঙ্গায থপ্রন্ট কাম©িনভয জন্য ঢাকাে আসনত হে না। 

 ঢোকোয ফোইল্লয সজরো কভ যসংস্থোন ও জনশক্ত অশপস চট্টগ্রোভ, শসল্লরট, মল্লোয, কুশভেো, সগোোরগঞ্জ, যংপুয  ও োফনো সজরো হল্লত 

শফল্লদগোভী কভীল্লদয স্মোট য কোড য প্রদোন কযো হল্লে।  

                  গ                            ম   ১ম        ৪০         ৪০         ১      ম    

                            

 


