
                     

 

নাযী কভীয ক্ষভতা ও বফদদশক কভ মংস্থান বৃদ্ধি: 
 ফতমভাদন শফদদদ  গভনকাযী নাযী কভীয ংখ্যা উদেখদমাগ্য াদয বৃশি পদেদে। শফগত দ ফেদয ( 

২০০৯-২০১৮  মমন্ত) শফদদদ নাযী কভী গভদনয ংখ্যা ৬,৯৫,৬৪৬ (েে রক্ষ পঁচানব্বআ াজায েেত 

পেচশে) জন। ২০১৮ ালর দ্ধফলদল প্রেদ্ধযত নাযী কভীয ংখ্যা ১,০১,৬৯৫ (এক রক্ষ এক াজায 

ছয়ত চাঁনব্বই) জন।                                           

দ্ধফলদল নাযী কভী গভন 

ার কভী 

২০০৯ ২২,২২৪ 

২০১০ ২৭,৭০৬ 

২০১১ ৩০,৫৭৯ 

২০১২ ৩৭,৩০৪ 

২০১৩ ৫৬,৪০০ 

২০১৪ ৭৬,০০৭ 

২০১৫ ১০৩,৭১৮ 

২০১৬ ১১৮,০৮৮ 

২০১৭ ১,২১,৯২৫ 

২০১৮  ১,০১,৬৯৫ 

     ৬,৯৫,৬৪৬ 

 

 দ্ধফলদল কভ মলক্ষলে েদ্ধতকূর দ্ধযদ্ধিদ্ধতয দ্ধকায লর ফাংরালদদ্ধ নাযী কভীলদয শ্রভ কল্যাণ উইংলয়য 

ায়তায় উিায কলয াভদ্ধয়কবালফ দ্ধনযাদ আশ্রয় েদান কযা য়। তালদয আায এফং অন্যান্য 

েলয়াজনীয় ব্যফার্য্ম াভগ্রী েদান কযা য়। এ রলক্ষে প্রৌদ্ধদ আযলফয দ্ধযয়াদ ও প্রজদ্দা এফং ওভা   

অফদ্ধিত ফাংরালদ দূতাফাল ৪   প্রইপ প্রাভ িান কযা লয়লছ।  

 জর্ মালন ২০০৬ ার প্রথলক ফন্ধ থাকা শ্রভফাজায ফাংরালদ যকালযয অব্যাত েলচষ্টায় ২০১০ ার প্রথলক 

শুধু ভদ্ধরা গালভ মন্ট কভী প্রেযলণয জন্য উন্মুক্ত কযা য়। গত দ ফছলয জর্ মালন প্রফালয়ললরয ভাধ্যলভ 

প্রভাট ৫২,৫৪৩ জন ভদ্ধরা গালভ মন্টন্স কভী গভন কলযলছ। 

 ভদ্ধরা গৃকভীলদয দ্ধফনা অদ্ধবফান ব্যলয় প্রভগা ও মুালনদ িদ্ধতলত প্রৌদ্ধদ আযফ ভধ্যোলচেয কলয়কটি 

প্রদল গৃকভী প্রায় প্রেযণ কযা লে।  
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এ ভন্ত্রণারে                                                                          
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 াউজ শকশং পকাদ ম ২০০৯ াদর পমখাদন ভাত্র ২টি টিটিশয ভাধ্যদভ প্রশক্ষণ প্রদান কযা দতা পখাদন 

ফতমভাদন ৪১টি টিটিশদত                                                          

 পৌশদ অযদফয গৃশযদফ ও গৃস্থাশর কাদজয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ম অধুশনক ব্যফস্থায অফাশক প্রশক্ষণ 

শযচারনায রদক্ষে পৌশদ অযফস্থ ০৬টি পকাম্পানীয াদথ চুশি স্বাক্ষযপূফ মক শফদলাশেত প্রশক্ষণ কাম মক্রভ 

শযচারনা কযা দে। 

 াউজশকশং পকাদ ময প্রশক্ষণ ব্যফস্থা অদযা জতয ও পরপ্রূ  কযায রদক্ষে আ-রাশন মং প্রশক্ষদণয 

অওতাে পভাফাআর োস্ বতশয কযা দেদে। 

                                                                        ৩৭          

৬                              ।  

                                                                                 

                                                                   



                                                                                   

                                                                               

        

                                                                                

                                                                         

                                                                             

          

                                                                                 

                          

                                                                            

                                                                                   

             

পফা জীকযণ ও শফদকন্দ্রীকযণ: 

 ঢাকা ৪২টি প্রজরায় দ্ধফলদ গভলনচ্ছু কভীলদয প্রফা জীকযলণয রলক্ষে দ্ধপঙ্গায দ্ধেন্ট কাম©ক্রভ 

দ্ধফলকন্দ্রীকযণ কযা লয়লছ । পলর উক্ত ৪২টি প্রজরায কভীলদয দ্ধপঙ্গায দ্ধেন্ট কাম©ক্রলভয জন্য ঢাকায় আলত 

য় না। 

 বফদদশক কভ মংস্থাদন গভনকাযী কভীদদয ঠিক ন্থাে শফদদ গভন এফং গন্তব্য পদদয অফাওো, 

কভ মশযদফ, স্বাস্থেশফশধ, অআন-কানুন/শফশধ-শফধান, কযণীে ফা ফজমনীে, বফধদথ পযশভট্যান্স পপ্রযণ, উাশজমত 

দথ ময ঠিক শফশনদোগ আতোশদ ম্পদকম ধাযণা প্রদাদনয জন্য ৬ টি টিটিশ              শপ্র-শিাচ মায 

পেশনং (PDT) শযচারনা কযা দে।  

 ঢাকায ফাআদয পজরা কভ মংস্থান ও জনশি শপ চট্টগ্রাভ, শদরট, মদায, কুশভো, পগাারগঞ্জ, যংপুয  ও 

াফনা পজরা দত শফদদগাভী কভীদদয স্মাট ম কাি ম প্রদান কযা দে।  

 অনরাইলন দ্ধবা প্রচদ্ধকং সুদ্ধফধা েদান কযা লে। এছাড়া অনরাইলন দ্ধবা মাচাই কযা মায় এভন কলয়কটি 

প্রদল দ্ধবা মাচাই িদ্ধত ম্বদ্ধরত একটি ‘প্রভাফাইর এো’ েস্ত্তত কযা লয়লছ, এটি প্রভাফাইলর 

র্াউনলরার্ কলয Online-এ দ্ধবা মাচাই এয  ভাধ্যলভ কাজটি জতয কলযলছ। 

 

 



অদ্ধবলমাগ দ্ধনষ্পদ্ধতয ভাধ্যলভ েদ্ধতকায কযা  

দ্ধফলদগাভী কভীগণ দ্ধযক্রুটিং এলজলন্টয ভাধ্যলভ েতাদ্ধযত লর এ ভন্ত্রণারয় ও দ্ধফএভইটিয দ্ধনকট অদ্ধবলমাগ 

দাদ্ধির কলয থালকন। তৎলেদ্ধক্ষলত অদ্ধবলমালগয দ্ধফললয় তদন্ত কযা য়। অদ্ধবলমালগয তেতা েভাণ ওয়া 

াললক্ষ অদ্ধবযুক্ত দ্ধযক্রুটিং এলজলন্টয দ্ধনকট প্রথলক ক্ষদ্ধতপূযণ/দাফীকৃত অথ ম আদায়পূফ মক  অদ্ধবলমাগকাযীলক 

েদান কযা লয় থালক।    ৭-                  শযক্রুটিং এদজদেয শনকট দত প্রতাশযত কভীদদযদক 

১,৫৬,৪৯,০০০/- (এক পকাটি োান্ন রক্ষ উনঞ্চা াজায) টাকা ক্ষশতপূযণ অদাে কদয পদো দেদে। 

অদ্ধবফান ংক্রান্ত আইন, দ্ধফদ্ধধ ও নীদ্ধত েণয়ন: 

অদ্ধবফান ব্যয় কভালনা এফং দ্ধযক্রুটিং এলজন্টমূলয স্বেতা ও জফাফদ্ধদদ্ধতা দ্ধনদ্ধিতকযলণয রলক্ষে  

বফলদদ্ধক কভ মংিান ও অদ্ধবফাী আইন ২০১৩ আইন, প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মংস্থান নীশত, ২০১৬ 

, বফলদদ্ধক কভ মংিান ও অদ্ধবফাী ব্যফিানা দ্ধফদ্ধধভারা, ২০১৭  এফং ওলয়জ আন মা ম কল্যাণ প্রফার্ ম আইন, 

২০১৮ েণয়ন কযা লয়লছ।  

শনযাদ শবফান শনশিতকযণঃ 

                                                                              

                            ও                                                 

                ।  

                                                  ও                                

       ও           ও                                               । 

        ও                                                      ও               

                                  ও                                         ১৮        

                                                                       

                                               ।  

                                                                            

                                ও জনলচতনতা সৃদ্ধষ্ট দ্ধনযাদ অদ্ধবফান দ্ধনদ্ধিত কযলত 

কাজ কযলছ। 

        ও                                                                     

                                                            ।  



              ও                              ।                          

                                     ও                                         

                   । 

                       ২৩                                                   

                           । 

                                                            ’  

                                 ৪৭                                      

     । 

 “বফলদদ্ধক কভ মংিান ও অদ্ধবফাী আইন, ২০১৩” এয আওতায় দ্ধনয়দ্ধভত কর প্রজরা োলনয 

এদ্ধিদ্ধকউটিব ম্যাদ্ধজলেটগণ এফং েফাী কল্যাণ ও বফলদদ্ধক কভ মংিান ভন্ত্রণারয় এয ক্ষভতাোপ্ত 

ম্যাদ্ধজলেটগণ                 ও                                              প্রভাফাইর 

প্রকাট ম দ্ধযচারনা কযলছ।  

                                                          ১৬                   

                           ও                                                      

ও                                         । 

                                                                            ১৬   

    ৩০                  ।                                              

                                                 । 

 

 


