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ান ম ণালেয়র সভাক ।
উপি িত পিরিশ -ক
১.১.  ঝুঁিকপূণঝুঁিকপূণ  িশ মিশ ম: : িশ েদরেকিশ েদরেক  ঝুঁিকপূণঝুঁিকপূণ  কাজকাজ  থেকথেক  সিরেয়সিরেয়  আনারআনার  জজ   েয়াজনীয়েয়াজনীয়  কায মকায ম  হণহণ  ওও  বা বায়নবা বায়ন  করেতকরেত  হেবহেব। । 
তািরখঃ ১৬ ফ য়াির ২০১৪, ২৪ ম ২০১৫
বা বায়েনবা বায়েন  গৃহীতগৃহীত  ব ব াব ব া  ওও  অ গিতরঅ গিতর  তথতথ : : 
(ক) ২০২১ সােলর মেধ  ঝুঁিকপূণ কােজ িনেয়ািজত িশ ম-িনরসন এবং ২০২৫ সােলর মেধ  বাংলােদশেক িশ মমু  করার
লে  কায ম চলমান রেয়েছ।
িস ািস া :: এসিডিজ ল মা া অজেনর িনিম  ২০২১ সােলর মেধ  ঝুঁিকপূণ িশ ম-িনরসন এবং ২০২৫ সােলর মেধ
বাংলােদশেক িশ মমু  করার িনিম  কায ম অব াহত রাখেত হেব। অ গিত পরবতী সভায় উপ াপন করেত হেব। 
বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : মহাপিরদশক,িডআইএফই/ অিতির  সিচব(আইও)/যু সিচব (উ য়ন) 
((খখ) ) িশ মমু  িশ  স ের যােত নতনু কের িশ  িমক িনযু  না হয় কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র কতকৃ তা
িনয়িমত পিরদশন ও ফেলা-আপ পিরদশেনর মাধ েম িনি ত করার কায ম চলমান আেছ।  
িস ািস া :: পিরদশনকােল িশ  িমক িনেয়ােগর মাণ পাওয়া গেল আইনা গ ব ব া হণ অব াহত রাখেত হেব।
বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : মহাপিরদশক, িডআইএফই
((গগ) ) ‘বাংলােদেশ ঝুঁিকপূণ কােজ িনেয়ািজত িশ ম িনরসন (৪থ পযায়)’ ক িট গত  গত ০৮-০৫-২০১৮ তািরেখ একেনক
কতকৃ অ েমািদত হেয়েছ ।
িস ািস া :: ক  বা বায়ন কায ম রাি ত করেত হেব। অ গিত পরবতী সভায় উপ াপন করেত হেব।  
বা বায়নকারীবা বায়নকারী:: যু সিচব (উ য়ন)। 
((ঘঘ))জাতীয় িশ ম িনরসন নীিতর আেলােক National Plan of Action (NPA) বা বায়েনর জ   জাতীয় এবং ানীয়
পযােয় (১) জাতীয় িশ ম কল াণ পিরষদ, (২) িবভাগীয় িশ ম কল াণ পিরষদ, (৩) জলা িশ ম পিরবী ণ
কিমিট (DCLMC) (৪) উপেজলা িশ ম পিরবী ণ কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কিমিটর কায ম অব াহত আেছ।  
িস ািস া : : গিঠত কিমিট েলার কায ম জারদার করার জ  ম ণালয় হেত মিনটিরং কায ম অব াহত রাখেত হেব।  
বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : যু সিচবযু সিচব ( ( মম))
((ঙঙ) ) িশ ম তথ  সহািয়কা ণয়ন ও িশ ম স িকত একিট ড েম টির এবং ৩(িতন) িট TV spot তির করা হেয়েছ। 
িস ািস া : : ণীত িশ ম তথ  সহািয়কা, ড েম টির এবং TV spot ব বহার কের িশ ম িনরসেনর িনিম  সেচতনতা বিৃ র
কায ম অব াহত রাখেত হেব। 
বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : মহাপিরদশক, িডআইএফই।
((চচ)  )  ঢাকা থেক সাভাের ানা িরত ট ানাির-িশে  যােত নতনু কের িশ েম িনযিু  না ঘটেত পাের স-লে  েয়াজনীয়
কায ম অব াহত আেছ।
িস ািস া :  :  সাভাের ানা িরত ট ানাির িশে  যােত নতনু কের িশ েম িনযিু  না ঘটেত পাের স-লে  কায ম অব াহত
রাখেত হেব।  
বাবা বায়নকারীবায়নকারী: : মহাপিরদশক, িডআইএফই।
২.২. ( (কক) ) নারীনারী  িমকেদরিমকেদর  আবাসনআবাসন  ব ব াব ব া  ওও  তােদরতােদর  িনরাপ ািনরাপ া: : নারীনারী  িমকেদরিমকেদর  জজ   তােদরতােদর  কম েলরকম েলর  কাছাকািছকাছাকািছ  আবাসনআবাসন  ব ব াব ব া
গেড়গেড়  তালারতালার  ওপরওপর          িদেতিদেত  হেবহেব। । এএ  ছাড়াছাড়া  তােদরতােদর  িনরাপ ািনরাপ া  িনি তিনি ত  করারকরার  জজ   কাযকরকাযকর  পদে পপদে প  হণহণ  করেতকরেত  হেবহেব। । 
((খখ) ) কমজীবীকমজীবী  নারীনারী  িমেকরিমেকর  জজ   গৃহায়নগৃহায়ন  তহিবেলরতহিবেলর  সহায়তায়সহায়তায়  ব রব র, , নারায়ণগনারায়ণগ   এবংএবং  কালরুঘাটকালরুঘাট, , চ ােমচ ােম  অবি তঅবি ত  মকল াণমকল াণ
কেকে   ০২িট০২িট  ১০০০১০০০  শয ািবিশশয ািবিশ   ডরিমটিরডরিমটির  িনমােণরিনমােণর  কায মকায ম  হণহণ  করেতকরেত  হেবহেব। । ডরিমটিরেতডরিমটিরেত  িবিব --ইনইন  খাটসহখাটসহ  আসবাবপে রআসবাবপে র
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ব ব াব ব া  থাকেতথাকেত  হেবহেব  যনযন  খােটরখােটর  নীেচরনীেচর  অংশঅংশ  ারার  িহেসেবিহেসেব  ব বহারব বহার  করাকরা  যায়যায়। । ডরিমটিররডরিমটিরর  Common Dining Hall ওও
রা াঘরসহরা াঘরসহ  অ াঅ া   আ ষি কআ ষি ক  service-এরএর  অিতিরঅিতির   িহেসেবিহেসেব  িতিটিতিট  ােরাের  একিটএকিট  কেরকের  িকেচনিকেচন  এবংএবং  কাপড়কাপড়-- চাপড়চাপড়  ধায়ারধায়ার
জায়গাজায়গা  থাকেতথাকেত  হেবহেব। । তাতা  ছাড়াছাড়া  ছাটছাট  পিরবােররপিরবােরর  বসবােসরবসবােসর  উপেযাগীউপেযাগী  পৃথকপৃথক  িকছুিকছু  সংখ কসংখ ক  কক //living space  রাখারাখা  যেতযেত  পােরপাের।।
১৬ ফ য়াির ২০১৪, ২৪ ম ২০১৫
বা বায়েনবা বায়েন  গৃহীতগৃহীত  ব ব াব ব া  ওও  অ গিতরঅ গিতর  তথতথ : : 
((কক))‘নারায়ণগে র ব র ও চ ােমর কালরুঘােট মকল াণ ক সহ মজীবী মিহলা হাে ল িনমাণ’-শীষক ক িট গত ১০
এি ল ২০১৮ তািরেখ একেনক কতকৃ অ েমািদত হেয়েছ। 
িস ািস া : : ক  বা বায়ন কায ম রাি ত করেত হেব। অ গিত পরবতী সভায় উপ াপন করেত হেব।
বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : মহাপিরচালক, ম অিধদ র/যু সিচব (উ য়ন)। 
((খখ) ) নারী িমকেদর িনরাপ া পিরদশেনর মাধ েম িনি তকরণ অব াহত আেছ। 
িস ািস া : : নারী িমকেদর িনরাপ া পিরদশেনর মাধ েম িনি তকরণ অব াহত রাখেত হেব।
বা বায়নকারীবা বায়নকারী:: মহাপিরদশক, িডআইএফই।
((গগ)) ‘Gender Equality and Women’s Empowerment in Workplace’ কে র আওতায় Gender িবষেয়
সেচতনতা বিৃ সহ কমে ে  নারীর িত সিহংসতা িতেরােধর জ  ২১২১  মম  ২০১৮ তািরেখ Inception Workshop স
করা হেয়েছ।   
িস ািস া ::Inception Workshop-এর পািরশসমহূ বা বায়ন করেত হেব।
বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : যু সিচব (উ য়ন)।
৩.৩.  মম  কল াণকল াণ  কক : : মম  কল াণকল াণ  ক েলােকক েলােক  িমকেদরিমকেদর  কল ােণকল ােণ  কাযকরকাযকর  করেতকরেত  হেবহেব। । এএ  কেকে   িমকেদরিমকেদর  জজ   হাসপাতালহাসপাতাল  ওও
থাকারথাকার  জজ   ডরেমটিরডরেমটির  িনমােণরিনমােণর  উেদ াগউেদ াগ  হণহণ  করেতকরেত  হেবহেব।।
১৬ ফ য়াির ২০১৪, ২৪ ম ২০১৫
বা বায়েনবা বায়েন  গৃহীতগৃহীত  ব ব াব ব া  ওও  অ গিতরঅ গিতর  তথতথ : : 
((কক))চাষাড়া ম কল াণ কে  ম অিধদ েরর আওতায় পাবিলক- াইেভট পাটনারিশপ (িপিপিপ) প িতেত “Development
of Occupation Diseases Hospital, Labor Welfare Center and Commercial Complex at Chasara” শীষক

ক িট গত ২১-০৩-২০১৮ তািরেখ  অথৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা কিমিট কতকৃ চড়ূা  অ েমাদন করা হেয়েছ এবং এ
িবষেয় দরদাতা িত ানেক Letter of Award (LOA) দান করা হেয়েছ ।
িস ািস া : : পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত হেব। অ গিত পরবতী সভায় উপ াপন করেত হেব।  
বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : মহাপিরচালক, ম অিধদ র/যু সিচব (উ য়ন)। 
((খখ) ) ম অিধদ েরর ৬িট ম কল াণ  ক  এবং ‘ দেশর পাবত  অ েলর িমকেদর কল াণ িবধািদ ও দ তা উ য়ন কায ম
স সারণ এবং জারদারকরেণ রাঙামািটর ঘাগরায় ব িবধ িবধাসহ কমে  িনমাণ’- শীষক কে র বা বায়ন কায ম
চলমান আেছ। 
িস ািস া ::  কে র বা বায়ন কায ম রাি ত করেত হেব। বা বায়ন অ গিত পরবতী সভায় উপ াপন করেত হেব।
  বা বায়নকারীবা বায়নকারী:: মহাপিরচালক, ম অিধদ র/যু সিচব (উ য়ন)।
৪.৪.  NSDCNSDC--সিচবালেয়রসিচবালেয়র  StatusStatus  িনধারণিনধারণ:: NSDC NSDC  সিচবালেয়রসিচবালেয়র  StatusStatus  িনধারেণরিনধারেণর  িবষেয়িবষেয়  একিটএকিট  পূণাপূণা

াবাব  NSDCNSDC  সিচবালয়সিচবালয়  থেকথেক  তিরতির  কেরকের  মম  ওও  কমসং ানকমসং ান  ম ণালেয়রম ণালেয়র  মাধ েমমাধ েম  NSDCNSDC  সভায়সভায়  উপ াপনউপ াপন  করেতকরেত  হেবহেব। । এএ--
িবষেয়িবষেয়  ভারতভারত, , মালেয়িশয়ামালেয়িশয়া  এবংএবং  িফিলপাইেনরিফিলপাইেনর  উদাহরণউদাহরণ  পরী াপরী া  করাকরা  যেতযেত  পােরপাের।।
১৬ ফ য়াির ২০১৪  
বা বায়েনবা বায়েন  গৃহীতগৃহীত  ব ব াব ব া  ওও  অ গিতরঅ গিতর  তথতথ : : এনএসিডএ আইন-২০১৭ এর খসড়া চড়ূা  করা হেয়েছ এবং মাননীয় ধানম ী’র
কাযালয় হেত কায ম হণ করা হে ।  িস ািস া : : এ িবষেয় পরবতী পযােয় কান িস া  পাওয়া গেল তদা যায়ী কায ম হণ
করেত হেব। 
বা বায়নকারীবা বায়নকারী:: ধান িনবাহী কমকতা, এনএসিডিসএস/উপসিচব (সং াপন)।
৫.৫.  মম  আদালতআদালত: : ৭িট৭িট  িবভােগরিবভােগর  িতিটেতিতিটেত  মম  আদালতআদালত  াপেনরাপেনর  উেদ াগউেদ াগ  হণহণ  করেতকরেত  হেবহেব। । িতিটিতিট  জলায়জলায়  িবচারিবচার  আদালেতআদালেত

মিবষয়কমিবষয়ক  িবচারিবচার  কায মকায ম  স াদেনরস াদেনর  লেলে   উেদ াগউেদ াগ  হণহণ  করাকরা  যেতযেত  পােরপাের।।
১৬ ফ য়াির ২০১৪, ২৪ ম ২০১৫ 
বা বায়েনবা বায়েন  গৃহীতগৃহীত  ব ব াব ব া  ওও  অ গিতরঅ গিতর  তথতথ : : গত ০৫-০৪-২০১৮ তািরখ িসেলট, বিরশাল ও রংপুর িবভােগ ০৩ (িতন) িট
আদালত গঠন এবং উ  আদালতসমেূহ ১৪িট কের মাট ৪২িট পদ সজৃেনর সার-সংে প শাসিনক উ য়ন সং া  সিচব
কিমিটর সভায় উপ ািপত হেল িবদ মান ম আদালত সমেুহর মামলার সংখ া িবেবচনায় া ািবত এলাকায় ম আদালত
গঠেনর েয়াজনীয়তা পরী া-িনরী া েম পুনরায় উ য়ন সং া  সিচব কিমিটর সভায় রণ করার িবষেয় িস া  গৃহীত হয়।
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িস া  মাতােবক সংি  দ র হেত েয়াজনীয় তথ ািদ সং হ করা হে ।
িস ািস া : : আগামী ১৫ জুন ২০১৮ তািরেখর মেধ  পুনরায় সিচব কিমিটেত রণ করেত হেব। 
বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : যু সিচব (আদালত)।
৬.৬.  যয--সকলসকল  িশিশ   স েররস েরর  মজুিরমজুির  িনধারেণরিনধারেণর  সময়সময়  ৫৫  বছরবছর  অিত াঅিত া   হেয়েছহেয়েছ  সস--সকলসকল  িশিশ   স েরস ের  নূ নতমনূ নতম  মজুিরমজুির
পুনপুনিনধােণরিনধােণর  কায মকায ম  হণহণ  করেতকরেত  হেবহেব। । 
২৪ ম ২০১৫ 
বা বায়েনবা বায়েন  গৃহীতগৃহীত  ব ব াব ব া  ওও  অ গিতরঅ গিতর  তথতথ : : মজুির িনধারেণর সময় ৫ বৎসর অিত া  হেয়েছ এমন ২২িট  িশ  স েরর মেধ
১। বকাির, িব টু এ ড কনেফকশনারী ২। অেটােমাবাইল ওয়াকশপ ৩। এলিুমিনয়াম এ ড এনােমল ৪। গােম টস এবং ৫। াস
এ ড িসিলেকট িশ  স েরর মজুির পুনিনধারেণর কায ম বােড চলমান আেছ। এ ছাড়া িসিকউিরিট সািভস নােম একিট
নতনু িশে  িনেয়ািজত িমকেদর  মজুির িনধারেণর কায মও বােড চলমান আেছ।
বা বায়নকারীবা বায়নকারী: : চয়ারম ান, িন তম মজুির বাড/উপসিচব (মজুির বাড ও িমক কল াণ)। 
িস ািস া : : (ক)  িন তম মজুির িনধারেণর ে  নতনু িশ  স র িচি ত করেত হেব।  
(খ) িশ  স ের মজুিরর পুনিনধারেণর কায ম অব াহত রাখেত হেব।  
৭.৭.  কলকারখানাকলকারখানা  ওও  িত ানিত ান  পিরদশনপিরদশন  অিধদ েররঅিধদ েরর  পিরদশকপিরদশক  ওও  সংিসংি   অ া েদরঅ া েদর  িশ ণিশ ণ, , গেবষণাগেবষণা  ওও  িপিপইিপিপই  সািটিফেকশেনরসািটিফেকশেনর
জজ   একিটএকিট  National Industrial Safety AcademyNational Industrial Safety Academy  াপনাপন  করারকরার  পদে পপদে প  নয়ানয়া  যেতযেত  পােরপাের।  ।  েয়াজেনেয়াজেন  ট ীেতট ীেত  িবদ মানিবদ মান
িশিশ   স কস ক  িশ ায়তনিশ ায়তন (IRI)- (IRI)-এরএর  জিমজিম  অথবাঅথবা  তজগঁাওতজগঁাও  িশিশ   এলাকাএলাকা  ঢাকােতঢাকােত  এএ  িত ানিত ান  গেড়গেড়  তালাতালা  যেতযেত  পােরপাের।।
২৪ ম ২০১৫
বা বায়েনবা বায়েন  গৃহীতগৃহীত  ব ব াব ব া  ওও  অ গিতরঅ গিতর  তথতথ :  :  OSH Institute  াপেনর  িনিমে  কে র নকশা চড়ূা  করা হেয়েছ। কে র
িডিপিপ ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ জুন, ২০১৮ এর মেধ   িডিপিপ পিরক না কিমশেন রণ করা হেব ।
িস ািস া :  :  OSH Institute  এবং OSH Academy াপেনর জ  িডিপিপ আগামী ১৫ জুন ২০১৮ তািরেখর মেধ  পিরক না
কিমশেন রণ করেত হেব।

      পিরেশেষ, সভাপিত ম ণালেয়র ভাবমিূত উ ল করার লে  সকেলর আ িরক সহেযািগতা কামনা কেরন এবং উপি ত
সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আশরাফ শামীম 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০১২.১৬.০০৮.১৭.৫৯ তািরখ: ২০ জ  ১৪২৫
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০৩ জনু ২০১৮
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : (অ গিত িতেবদন আগামী ১০ জনু, ২০১৮ তািরেখর মেধ  সম য় অিধশাখায়

রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)। 
১) সকল কমকতা, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ধান িনবাহী কমকতা, এনএসিডিস সিচবালয়, তজগাঁও, ঢাকা।
৩) মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র,কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, ম অিধদ র, ৪ রাজউক এিভিনউ,ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক, িমক কল াণ ফাউে ডশন, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) চয়ারম ান, িন তম মজরুী বাড, তাপখানা রাড, ঢাকা
৭) রিজ ার, চয়ারম ান এর দ র, ম আপীল াইবু নাল,কাকরাইল, ঢাকা।

 

মাঃ মিহ র রহমান 
উপসিচব

৪


