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মঞ্জরুী নং - ২৭ 

৩১ -  শ্রম ও কমমসংস্থান মন্ত্রণালয় 

মধ্যমময়াদি ব্যয় 

(হাজার টাকায়) 

দব্ব্রণ 
ব্ামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

অনুন্নয়ন 88,20,00 96,98,57 106,68,90 

উন্নয়ন 213,80,00 87,30,43 96,02,10 

মমাট 302,00,00 184,29,00 202,71,00 

 

রাজস্ব 208,92,40 148,54,94 163,52,30 

মূলধ্ন 93,07,60 35,74,06 39,18,70 

মমাট 302,00,00 184,29,00 202,71,00 

১.০ দমশন মেটমমন্ট ও প্রধ্ান কার্মাব্দল 

১.১ দমশন মেটমমন্ট 

দশল্প- প্রদিষ্ঠামন দনরাপি কমম পদরমব্শ সৃজন, শাদিপূণম দশল্প সম্পকম ব্জায় রাখা,  দশশু শ্রম দনরসন এব্ং 
িে শ্রমশদি সৃদির মাধ্যমম উৎপািনশীলিা ব্দৃি 

১.২ প্রধ্ান কার্মাব্দল 

1.2.1. শ্রদমকমির দশো, কলযাণ সাধ্ন ও সামাদজক দনরাপত্তা দব্ধ্ান;  

1.2.2. শ্রম প্রশাসন ও প্রদশেমণর মাধ্যমম প্রদশদেি জনশদি তিদর ও কমমসংস্থামনর সুমর্াগ সৃদি; 

1.2.3. মেড ইউদনয়ন দনব্ন্ধন, দশল্প ও শ্রম দব্মরাধ্ দনষ্পদত্ত, নূযনিম মজুরী দনধ্মারণ ও ব্াস্তব্ায়ন এব্ং দশল্প কারখানা 
দনব্ন্ধন কার্মক্রম; 

1.2.4. শ্রম আইন প্রণয়ন, প্রময়াগ এব্ং দশশু শ্রম দনরসন; 

1.2.5. শ্রম ও জনশদি ব্যব্স্থাপনার মেমে আইএলওসহ অন্যান্য আিজমাদিক সংস্থাসমূমহর সামে কাজ করা ও চুদি 
সম্পািন; 

1.2.6. মিমশ সরকাদর ও মব্সরকাদর পর্মাময় মানব্ সম্পমির িেিা উন্নয়ন ও কমমমুদখ প্রদশেণ কার্মক্রমমর সমন্বয় । 

২.০  মধ্যমময়াদি মকৌশলগি উমেশ্য ও কার্মক্রমসমহূ 

মধ্যমময়াদি মকৌশলগি উমেশ্য কার্মক্রমসমহূ ব্াস্তব্ায়নকারী 
অদধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. দশল্প কারখানায় কমমরি 

শ্রদমকমির কলযাণ সাধ্ন ও 
কমম পদরমব্শ উন্নয়ন 

 মেড ইউদনয়ন দনব্ন্ধন ও নব্ায়ন এব্ং দনব্মাচন 

 শাদলসী কার্মক্রমমর মাধ্যমম শ্রম দব্মরাধ্ দনষ্পদত্ত 

 শ্রদমক ও মাদলক প্রদিদনদধ্মির শ্রম আইন, দশল্প 

 শ্রম পদরিপ্তর 
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মধ্যমময়াদি মকৌশলগি উমেশ্য কার্মক্রমসমহূ ব্াস্তব্ায়নকারী 
অদধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

সম্পকম ও শ্রম প্রশাসন সম্পদকমি প্রদশেণ প্রিান 

 শ্রদমকমির দব্নামূমলয প্রােদমক স্বাস্থয মসব্া, পদরব্ার 
পদরকল্পনার পরামশম ও মসব্া এব্ং দচত্ত দব্মনািন 
সুদব্ধ্া প্রিান  

 Crisis Management Committee এর মাধ্যমম 
দশল্প ও ব্যব্সা প্রদিষ্ঠামনর শ্রম ব্যব্স্থাপনার উন্নয়ন 
এব্ং দডমসন্টওয়াকম কার্মক্রম ব্াস্তব্ায়ন 

 শ্রম পদরিপ্তর 

 শ্রম দব্মরাধ্ মামলা দনষ্পদত্তকরণ  শ্রম আিালি 

 মব্সরকাদর দশল্প মসক্টমর শ্রদমকমির নূযনিম মজুরী 
দনধ্মারণ ও ব্াস্তব্ায়ন 

 দনম্নিম মজুরী মব্াডম 

 পদরিশমন ও উদু্বিকরণ কার্মক্রম পদরচালনা 

এব্ং আইন অমান্যকারীমির দব্রুমি ব্যব্স্থা গ্রহণ 

 গামমমন্টস কারখানার ভব্ন দনরাপত্তা, তব্িযদিক 
দনরাপত্তা ও অদিকান্ডজদনি দুর্মটনা হ্রামসর জন্য 
দব্মশষ কার্মক্রম পদরচালনা করা 

 কলকারখানা ও প্রদিস্ঠানসমূমহ কমমরি শ্রদমকমির 
মপশাগি স্বাস্থয, দনরাপত্তা ও কলযাণ দনদিিকরণ 

 কলকারখানা ও প্রদিষ্ঠান মরদজমেশন ও নব্ায়ন 

 কলকারখানা ও 
প্রদিষ্ঠান পদরিশমন 
অদধ্িপ্তর 

২. িে শ্রমশদি সৃদির মাধ্যমম 
ব্দধ্মি কমমসংস্থান  

 শ্রম সম্পমির িেিা উন্নয়ন ও কমমমুদখ প্রদশেণ 
প্রিান এব্ং দব্দভন্ন দশেণ কমমসূদচর উন্নয়ন ও সমন্বয় 

 জািীয় িেিা উন্নয়ন 
কাউদিল  

৩. দশশু শ্রম দনরসন   দশশুমির উপানুষ্ঠাদনক দশো ও িেিা উন্নয়ন 
প্রদশেণ  

 িেিা উন্নয়ন প্রদশেণপ্রাপ্ত প্রদশেণােমীমির উপব্দৃত্ত 
প্রিান 

 সদচব্ালয় 

৩.০  িাদরদ্র্য দনরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রাি িেয  

৩.১ িাদরদ্র্য দনরসন ও নারী উন্নয়মনর উপর মকৌশলগি উমেশ্যসমমূহর প্রভাব্ 

৩.১.১  দশল্প কারখানায় কমমরি শ্রদমকমির কলযাণ সাধ্ন ও কমমপদরমব্শ উন্নয়ন 

িাদরদ্র্য দনরসমনর উপর প্রভাব্ঃ মিমশর ৩০দট শ্রমকলযাণ মকমের মাধ্যমম দব্নামূমলয সাধ্ারণ ও প্রজনন স্বাস্থয 

মসব্া, দচত্ত দব্মনািন ও শ্রদমক দশো মকামসমর মাধ্যমম প্রদিব্ছর প্রায় লোদধ্ক শ্রদমক মসব্া গ্রহণ করমছ। এর 

ফমল িামির দচদকৎসা ও দব্মনািন মসব্ার উৎকষম ব্দৃি পাওয়ায় শ্রদমকমির কমমেমিা বৃ্দি পামে। 
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নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাব্ঃ মিমশর দশল্পর্ন এলাকায় শ্রম কলযাণ মকেগুমলার অব্স্থান হওয়ায় দব্দভন্ন 

কারখানা ও দশল্প প্রদিষ্ঠামন কমমরি নারী শ্রদমকরা প্রদশেণ ও স্বাস্থযমসব্া পামে, র্া সরাসদর নারী উন্নয়মন 

প্রিযে প্রভাব্ রাখমছ। 

৩.১.২  িে শ্রমশদি সদৃির মাধ্যমম ব্দধ্মি কমমসংস্থান  

িাদরদ্র্য দনরসমনর উপর প্রভাব্ঃ কাদরগদর প্রদশেণ মকেসমূমহ প্রদশেণােমীমির মিশীয় ও আিজমাদিক 

ব্াজামরর চাদহিা অনুর্ায়ী দব্দভন্ন মেমড প্রদশেণ প্রিামনর ফমল মিশীয় দশল্প কারখানাসহ দব্মিশী প্রদিষ্ঠামন 

কমমসংস্থামনর সুমর্াগ সৃদি হমে, র্া িাদরদ্র্য দনরসমন সহায়ক ভূদমকা পালন করমছ।  

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাব্ঃ প্রদশেণ মকেসমূমহ প্রদশেণ গ্রহমণর মেমে নারীমির সমান সুমর্াগ রময়মছ, 

ফমল কমমসংস্থামনর মাধ্যমম নারীমির েমিায়ন ও দসিাি গ্রহমণর সেমিা বৃ্দি পামে।  

৩.১.৩   দশশু শ্রম দনরসন 

িাদরদ্র্য দনরসমনর উপর প্রভাব্ঃ িেিা উন্নয়ন প্রদশেণ গ্রহণ ও সুিমুি ঋণ গ্রহমণর মাধ্যমম ঝুুঁদকপূণম কামজ 

দনময়াদজি দশশু শ্রদমকরা ঝুুঁদক মুি হমে এব্ং ভদব্ষ্যমি িে জনশদি দহমসমব্ গমে ওঠার সুমর্াগ পামব্।  

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাব্ঃ ঝুুঁদকপূণম কামজ দনময়াদজি দশশুমির মমধ্য মমময় দশশুও অিভুমি রময়মছ। 

উপানুষ্ঠাদনক দশো ও িেিা উন্নয়ন প্রদশেমণর মাধ্যমম উি মমময় দশশুরা ভদব্ষ্যমি মানব্সম্পি দহমসমব্ 

গমে ওঠার সুমর্াগ পামব্। 

৩.২ িাদরদ্র্য দনরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পদকমি ব্রাে 

(হাজার টাকায়) 

দব্ব্রণ 
ব্ামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

িাদরদ্্র্য দনরসন 244,20,79 127,14,22 139,74,86 

নারী উন্নয়ন 174,74,58 77,97,98 85,61,25 

৪.১ অগ্রাদধ্কার খাি/কমমসদূচসমহূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রাদধ্কার খাি/কমমসদূচসমহূ 
সংদিি মধ্যমময়াদি মকৌশলগি 

উমেশ্য 

১.  শ্রদমমকর কলযাণ সাধ্ন ও দশমল্প কমপ্লাময়ি ব্জায় রাখা  

    দশল্প কারখানার উৎপািন ব্দৃির স্বামেম শ্রদমকমির মপশাগি দনরাপত্তা ও স্বাস্থয 

মসব্াসহ র্াব্িীয় কলযাণ িো দডমসন্টওয়াকম দনদিি করা আব্শ্যক। মকননা 

দশল্প উৎপািন ব্দৃি জািীয় অেমননদিক প্রব্দৃিমি গুরুত্বপূণম অব্িান রামখ। এ 

কারমণ এ খািমক অগ্রাদধ্কার মিয়া হময়মছ। 

 দশল্প কারখানায় কমমরি 

শ্রদমকমির কলযাণ সাধ্ন ও 

কমম পদরমব্শ উন্নয়ন  

২ . িে শ্রমশদি সদৃি  

কমমমুদখ প্রদশেমণর মাধ্যমম মব্কার জনশদি িে শ্রম শদি দহমসমব্ গমে 

ওঠার সুমর্াগ পামব্। 

 িে শ্রম শদি সৃদির মাধ্যমম 

ব্দধ্মি কমমসংস্থান 
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অগ্রাদধ্কার খাি/কমমসদূচসমহূ 
সংদিি মধ্যমময়াদি মকৌশলগি 

উমেশ্য 

৩ . দশশু শ্রম দনরসন 

িেিা উন্নয়ন প্রদশেণ গ্রহমণর মাধ্যমম অপ্রাদিষ্ঠাদনক খামি ঝুুঁদকপূণম কামজ 

দনময়াদজি দশশু শ্রদমকরা ঝুুঁদকমুি হমচছ এব্ং ভদব্ষ্যমি মানব্সম্পি দহমসমব্ 

গমে ওঠার সুমর্াগ পামব্। 

 দশশু শ্রম দনরসন 

৪.২ মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০১৫- ১৬ হমি ২০১৭- ১৮)  

৪.২.১ িপ্তর/সংস্থা/অপামরশন ইউদনটওয়ারী ব্যয় 
(হাজার টাকায়) 

দব্ব্রণ ব্ামজট সংমশাদধ্ি 

ব্ামজট 

ব্ামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

সচিবালয় 72,22,49 149,91,91 210,15,40 99,98,37 110,00,90 

আন্তর্জাচিক প্রচিষ্ঠানসমূহ 40,80 35,00 35,80 40,80 40,80 

শ্রম পচিদপ্তি 26,71,24 27,54,05 32,75,00 29,26,08 32,18,68 

কলকািখানা ও প্রচিষ্ঠান পচিদর্ জন পচিদপ্তি 39,03,10 35,58,10 47,50,00 42,31,00 46,54,12 

চনম্নিম মজুিী ববার্ জ 62,35 59,60 75,80 79,95 88,42 

শ্রম আদালি 4,74,40 5,77,00 5,21,00 5,73,10 6,30,41 

র্ািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কাউচিল (এনএসচর্চস) সচিবালয় 4,21,50 6,44,76 5,27,00 5,79,70 6,37,67 

সব জমমাট : 147,95,88 226,20,42 302,00,00 184,29,00 202,71,00 

৪.২.২ অেমননদিক গ্রুপ মকাড অনুর্ায়ী ব্যয় 
(হাজার টাকায়) 

অেমননদিক 
গ্রুপ মকাড 

দব্ব্রণ ব্ামজট সংমশাদধ্ি 

ব্ামজট 

ব্ামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

 িার্স্ব ব্যয়      

4500 অচিসািমদি ববিন                                                                                                                                                                                                                                             10,35,92 9,83,00 11,29,99 14,40,35 15,52,44 

4600 প্রচিষ্ঠান কম জিািীমদি  ববিন  8,77,30 8,46,68 13,10,18 14,27,78 15,63,48 

4700 ভািাচদ                                                                                                                                                                                                                                                     16,94,10 16,17,31 79,33,74 51,16,86 55,45,61 

4800 সিবিাহ ও বসবা                                                                                                                                                                                                                                              24,44,11 106,26,05 78,27,57 44,23,21 49,66,15 

4900 বমিামি ও সংিক্ষণ                                                                                                                                                                                                                                             6,60,60 4,78,39 6,00,23 4,13,60 4,92,25 

5900 সাহায্য মঞ্জুিী                                                                                                                                                                                                                                               4,21,50 6,44,76 5,27,00 5,79,70 6,37,67 

6100 আন্তর্জাচিক প্রচিষ্ঠামনি িাঁদা                                                                                                                                                                                                                                 40,80 35,00 35,80 40,80 40,80 

6300 অবসি ভািা ও আনুমিাচিক                                                                                                                                                                                                                                     11,15,60 7,30,00 12,78,00 14,12,64 15,53,90 

6600 ব াক বিাদ্দ                                                                                                                                                                                                                                                  0 0 2,49,89 0 0 

 বমাট : - িার্স্ব ব্যয় 82,89,93 159,61,19 208,92,40 148,54,94 163,52,30 

 মূলধন ব্যয়      

6800 সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়                                                                                                                                                                                                                                            19,09,50 34,04,22 70,83,60 26,35,79 28,87,79 

6900 ভূচম ও অন্যান্য সম্পচি সংগ্রহ                                                                                                                                                                                                                                  2,00,00 80,00 5,50 2,89 2,20 

7000 চনম জাণ ও পূিজ                                                                                                                                                                                                                                              21,86,00 30,86,56 11,33,30 4,64,66 5,11,12 

7400 সিকাচি কম জিািীমদি র্ন্য ঋণ ও অচগ্রম 38,45 38,45 43,70 43,70 47,87 
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অেমননদিক 
গ্রুপ মকাড 

দব্ব্রণ ব্ামজট সংমশাদধ্ি 

ব্ামজট 

ব্ামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

7900 উন্নয়ন আমদানী শুল্ক ও ভযাট 0 0 10,41,50 4,27,02 4,69,72 

7980 মূলধন ব াক ও চবচবধ মূলধন ব্যয়                                                                                                                                                                                                                               21,72,00 50,00 0 0 0 

 বমাট : - মূলধন ব্যয় 65,05,95 66,59,23 93,07,60 35,74,06 39,18,70 

 সব জমমাট : 147,95,88 226,20,42 302,00,00 184,29,00 202,71,00 

৫.০ মন্ত্রণালয়/দব্ভামগর প্রধ্ান কমমকদৃি দনমিমশকসমহূ (Key Performance Indicators) 

দনমিমশক সংদিি 

মকৌশলগি 
উমেশ্য 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 

অজমন 

লেযমাো সংমশাদধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াদি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. কলকারখানার কমম পদরমব্শ 
সম্পদকমি compliance 

১ 
প্রদিষ্ঠামনর 

সংখযা 
৯৫০ ৯৫০ ১০৯২ ১০৯২ ১২৫০ ১৪৪০ ১৫০০ 

২. িেিা উন্নয়ন সংক্রাি 
কার্মক্রম *  

২ সংখযা ৮৮০ ৬১৪ ৩৩০০ ৪০০০ ৪৩৫০ ৫৪০০ ৬০০০ 

৩. দশশু শ্রম দনরসন * *  ৩ % ১.৩৫ ০. ৯৮ ১.৪০ -  ১. ৪৫ ১. ৫০ ১. ৫০ 

*  মমাট কমমেম শ্রম শদির সংখযা ৭৭.০০ দমদলয়ন 

**  মিমশ ঝুুঁদকপূণম দশশু শ্রদমমকর সংখযা- ১.৩ দমদলয়ন 

৬.০ অদধ্িপ্তর/সংস্থার সাম্প্রদিক অজমন, কার্মক্রমসমহূ এব্ং ফলাফল দনমিমশক ও লেযমাো এব্ং 
ব্যয় প্রাক্কলন 

৬.১ সদচব্ালয় 

৬.১.১ সাম্প্রদিক অজমনঃ ব্াংলামিশ শ্রম আইন, ২০০৬ রু্মগাপমর্াগী করার লমেয অদধ্িকর সংমশাধ্ন কমর 

ব্াংলামিশ শ্রম (সংমশাধ্ন) আইন, ২০১৩ এব্ং ব্াংলামিশ শ্রদমক কলযাণ ফাউমন্ডশন (সংমশাধ্ন) আইন, 

২০১৩ প্রণয়ন করা হময়মছ। মব্সরকাদর সেক পদরব্হন খামি দনময়াদজি শ্রদমকমির কলযামণ 

ব্যদিমাদলকানাধ্ীন মব্সরকাদর সেক শ্রদমক কলযাণ িহদব্ল দব্দধ্মালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হময়মছ। জািীয় 

দশল্প স্বাস্থয ও দনরাপত্তা কাউদিল গঠন এব্ং জািীয় মপশাগি স্বাস্থয ও মসইফদট নীদিমালা, ২০১২ প্রণয়নসহ 

অনুমমািন করা হময়মছ। ব্াংলামিশ শ্রম আইন ২০০৬ এর আওিায় মর্াদষি মমাট ৪২ (দব্য়াদিশ)দট 

মব্সরকাদর দশল্প মসক্টমরর মমধ্য এ পর্মি ৩৭ (সাইদেশ)দট মব্সরকাদর দশল্প মসক্টমরর শ্রদমকমির জন্য দনম্নিম 

মজুদর পুনঃদনধ্মারণ করা হময়মছ। সব্মাদধ্ক তব্মিদশক মুদ্র্া অজমনকারী RMG মসক্টমর শ্রদমকমির দনম্নিম মজুরী 

৩০০০/- (দিন হাজার) টাকা হমি ব্দৃি কমর ৫৩০০ টাকা পুনঃ দনধ্মারণ করা হময়মছ। সরকাদর ও মব্সরকাদর 

পর্মাময় মিমশ মানব্ সম্পমির িেিা উন্নয়ন, প্রদশেণ ও কমমসংস্থান সৃদির লমে র্াব্িীয় কার্মক্রম ব্াস্তব্ায়মনর 

জন্য মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীমক মচয়ারপাসমন কমর ৩৭ (সাইদেশ) সিস্য দব্দশি সমব্মাচ্চ কিৃমপে National Skill 

Development Council (NSDC) গঠন করা হময়মছ।ইমিামমধ্য জািীয় িেিা উন্নয়ন নীদি, ২০১১ জারী 

করা হময়মছ। উত্তরব্মের িাদরদ্র্পীদেি এলাকার মদহলা জনমগাষ্ঠীমক দব্না ব্যময় প্রদশেণ প্রিামনর মাধ্যমম 

R.M.G. মসক্টমর কমমসংস্থামনর লমেয দব্শ্বব্যাংমকর অেমায়মন ০৪দট ইদপমজমড প্রদশেণ মকে  ডরমমটদর 

দনমমান করা হময়মছ। দনমমাণ শ্রদমকমিরমক মসইফদট মনটওয়ামকমর আওিায় আনার জন্য জীব্ন ব্ীমা 

কমপমামরশমনর সহমর্াদগিায় ৫ (পাুঁচ) ব্ছর মময়াদি মগাষ্ঠী ব্ীমা কার্মক্রম গ্রহণ করা হময়মছ।  
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৬.১.২ কার্মক্রমসমহূ, ফলাফল দনমিমশক এব্ং দনমিমশমকর লেযমাো 

কার্মক্রম ফলাফল 
দনমিমশক 

সংদশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ি 
লেযমাো  

প্রকিৃ 
অজমন 

লেযমাো  সংমশাদধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াদি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. দশশুমির উপানুষ্ঠাদনক 
দশো ও িেিা উন্নয়ন 
প্রদশেণ  

দশোেমী 

৩ 
জন 

(হাজার) 

১৮ ১৭ ১৮ -  ২০ ২০ ২০ 

প্রদশেণােমী ১৫ ১৭ ২০ -  ২০ ২১ ২০ 

উপব্ৃদত্ত 
প্রাদপ্ত 

২০ ১৭ ২০ -  ২০ ২১ ২০ 

2. িেিা উন্নয়ন 
প্রদশেণপ্রাপ্ত 
প্রদশেণােমীমির 
উপব্ৃদত্ত প্রিান 

উপব্ৃদত্ত প্রাপ্ত 
প্রদশেণেমী 

২২ ১৭ ২৫ -  ২৮ ৩০ ২৪ 

৬.১.৩ অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকল্পওয়াদর মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্মক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ি 

ব্ামজট 
মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচিিালন ইউচনটসমূহ        

3101-0001 - সচিবালয় ১,২ 10,27,94 18,50,49 14,65,91 23,62,40 23,86,02 26,28,70 

3106-4235 - আন্তর্জাচিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ১,২ 32,83 40,80 35,00 35,80 40,80 40,80 

বমাট : পচিিালন ইউচনটসমূহ  10,60,77 18,91,29 15,00,91 23,98,20 24,26,82 26,69,50 

বমাট : অনুন্নয়ন  10,60,77 18,91,29 15,00,91 23,98,20 24,26,82 26,69,50 

অনুমমাচদি প্রকল্পসমূহ        

3101-5150 - বাংলামদমর্ ঝুঁচকপূণ জ কামর্ চনময়াচর্ি চর্শু শ্রম চনিসন 

(৩য় পর্ জায়) (০১/১১/২০১০-৩০/০৬/২০১৪) অনুমমাচদি 
১ 40,09,42 0 0 0 0 0 

3101-5230 - নিদান জ এচিয়াস চির্াকর্ন অব বপাভার্ট জ ইচনচর্ময়র্টভ 

(এনএআিআই)(০১/০১/১২ - ৩১/১২/১৫) অনুমমাচদি 
২ 74,67,49 32,00,00 35,70,00 49,71,00 20,02,11 22,01,93 

3101-5820 - অননুমমাচদি নতুন প্রকমল্পি র্ন্য ব াক ** ১-২ 0 21,72,00 0 11,00 5,15 4,68 

বমাট : অনুমমাচদি প্রকল্পসমূহ  114,76,91 53,72,00 35,70,00 49,82,00 20,07,26 22,06,61 

বমাট : উন্নয়ন  114,76,91 53,72,00 35,70,00 49,82,00 20,07,26 22,06,61 

বমাট :   125,37,68 72,63,29 50,70,91 73,80,20 44,34,08 48,76,11 

৬.২ শ্রম পদরিপ্তর 

৬.২.১ সাম্প্রদিক অজমনঃ মেড ইউদনয়ন কার্মক্রমমর আওিায় দব্গি দিন (৩) অেমব্ছমর ৯১৬দট মেড ইউদনয়মনর 
মরদজমেশন প্রিান করা হময়মছ এব্ং দনব্মাচমনর মাধ্যমম ১০৬ দট প্রদিষ্ঠামন দসদব্এ (মর্ৌে িরকষাকদষ 
প্রদিদনদধ্) দনধ্মারণ করা হময়মছ। এর মমধ্য ব্াংলামিশ চা শ্রদমক ইউদনয়মনর (৫দট মজলার ২০দট উমপজলায় 
২২৫দট মকমে) প্রেমব্ামরর মি দনব্মাচন সম্পূণম সরকারী অেম ও ব্যব্স্থাপনায় সম্পন্ন করা হময়মছ। সাদলশী 
কার্মক্রমমর মাধ্যমম ২৮৯ দট দশল্প দব্মরাধ্ দনষ্পদত্ত করা হময়মছ। দব্গি দিন ব্ছমর ২৭৮দট দশল্প সম্পকম 
মকামসমর মাধ্যমম ৯৪৯২ জন মেড ইউদনয়ন মনিৃবৃ্ন্দ, সাধ্ারণ শ্রদমক, ব্যব্স্থাপনা কমমকিমা এব্ং দব্দভন্ন 
সরকাদর ও মব্সরকাদর প্রদিষ্ঠামনর কমমকিমামির প্রদশেণ প্রিান করা হময়মছ। ৩০ দট শ্রম কলযাণ মকমের 
মাধ্যমম ৩৬১দট ‘শ্রদমক দশো মকামসমর’ দ্বারা ১৩, ৯০৩ জন শ্রদমকমক প্রদশেণ প্রিান করা হময়মছ। ৩০দট শ্রম 
কলযাণ মকমের মাধ্যমম দব্নামূমলয ১,৩৩,৫৪০ জনমক স্বাস্থয মসব্া, ১,০৫,৭৩১ জনমক পদরব্ার পদরকল্পনা 
পরামশম ও মসব্া এব্ং ৫,২২,৮৩৪ জনমক দচত্তদব্মনািন সুদব্ধ্া প্রিান করা হময়মছ। 
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৬.২.২ কার্মক্রমসমহূ, ফলাফল দনমিমশক এব্ং দনমিমশমকর লেযমাো 

কার্মক্রম ফলাফল 
দনমিমশক 

সংদশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ি 
লেযমাো  

প্রকিৃ 
অজমন 

লেযমাো  সংমশাদধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াদি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মেড ইউদনয়ন 
নব্ায়ন,  দনব্ন্ধন 
এব্ং দনব্মাচন  

দনব্ন্ধন 

১ সংখযা 

৩৪০ ৩২৫ ৩৮০ ৩৭০ ৩৮০ ৩৯০ ৪১০ 

দসদব্এ 
দনব্মাচন 

৩৮ ৭ ৪০ ৮ ৯ ১০ ১১ 

2. শাদলসী কার্মক্রমমর 
মাধ্যমম শ্রম দব্মরাধ্ 
দনস্পদত্ত 

দশল্প দব্মরাধ্ 
দনষ্পদত্ত 

১ সংখযা ১০০ ৩৫ ১০০ ৩৭ ৩৯ ৪০ ৪২ 

3. শ্রদমক ও মাদলক 
প্রদিদনদধ্মির শ্রম 
আইন, দশল্প সম্পকম ও 
শ্রম প্রশাসন সম্পদকমি 
প্রদশেণ প্রিান 

শ্রম আইন 
দব্ষময় 

প্রদশেণ প্রাপ্ত 
শ্রদমক, 

কমমচাদর ও 
কমমকিমা 

১ সংখযা ৭২০০ ৬৮০০ ৭৫৫০ ৬৮৫০ ৬৯০০ ৭০০০ ৭১০০ 

4. শ্রদমকমির দব্নামমূলয 
প্রােদমক স্বাস্থয মসব্া,  
পদরব্ার পদরকল্পনার 
পরামশম ও মসব্া এব্ং 
দচত্ত দব্মনািন সুদব্ধ্া 
প্রিান 

স্বাস্থয মসব্া 

১ 
জন 

( হাজার)  

৬০ ৩৯ ৬৫ ৩৯. ৫০ ৪১ ৪২ ৪৩ 

পদরব্ার 
পদরকল্পনার 

মসব্া 
৩৫ ১৬. ৫০ ৩৮ ১৭ ১৮ ১৯. ৫০ ২০ 

দচত্ত দব্মনািন ২১০ ১১৩ ২১৫ ১১৪ ১১৫ ১১৬. ২ ১১৭ 

5. Crisis Management 

Committee এর 
মাধ্যমম দশল্প ও ব্যব্সা 
প্রদিষ্ঠামনর শ্রম 
ব্যব্স্থাপনার উন্নয়ন 
এব্ং দডমসন্টওয়াকম 
কার্মক্রম ব্াস্তব্ায়ন 

সরকার, 
মাদলক ও 

শ্রদমক 
প্রদিদনদধ্মির 

সমন্বময় 
দেপেীয় সভা 

১ সংখযা ৯ ৭ ১২ ২০ ৩৬ ৩৬ ৩৬ 

৬.২.৩ অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকল্পওয়াদর মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্মক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ি 

ব্ামজট 
মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচিিালন ইউচনটসমূহ        

3141-0000 - শ্রম পচিদপ্তি ১-৪ 17,50,56 20,06,24 20,38,05 21,48,00 24,64,00 27,10,40 

বমাট : পচিিালন ইউচনটসমূহ  17,50,56 20,06,24 20,38,05 21,48,00 24,64,00 27,10,40 

বমাট : অনুন্নয়ন  17,50,56 20,06,24 20,38,05 21,48,00 24,64,00 27,10,40 

অনুমমাচদি প্রকল্পসমূহ        

3141-5010 - ৩র্ট চর্ল্প সস্পকজ চর্ক্ষায়িন এবং ২২ র্ট শ্রম কল্যাণ বকন্দ্র 

সংষ্কাি ও আধুচনকায়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১১-৩০/০৯/২০১৫) অনুমমাচদি 
১-৪ 3,56,66 6,65,00 7,09,00 1,27,00 52,07 57,27 

3141-5011 - বরংমদচনং অব কমপ্লাময়ি বলমভল অব বলবাি লস এমক্রাস 

দ্যা চিম্প ভযালু বিইন ইন বাংলামদর্ (ববটাি ওয়াকজ এন্ড স্ট্যান্ডার্ জস 

বপ্রাগ্রাম) (০১/০৭/১১ - ৩০/০৬/১৪) অনুমমাচদি 

৪ 82,50 0 0 0 0 0 

3141-5012 - কনরাকর্ন অব বলবাি টাওয়াি (০১/১০/২০১৪-

৩১/১২/২০১৭) অনুমমাচদি 
১-৪ 0 0 7,00 10,00,00 4,10,01 4,51,01 

বমাট : অনুমমাচদি প্রকল্পসমূহ  4,39,16 6,65,00 7,16,00 11,27,00 4,62,08 5,08,28 

বমাট : উন্নয়ন  4,39,16 6,65,00 7,16,00 11,27,00 4,62,08 5,08,28 

বমাট :   21,89,72 26,71,24 27,54,05 32,75,00 29,26,08 32,18,68 
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৬.৩ কলকারখানা ও প্রদিষ্ঠান পদরিশমন অদধ্িপ্তর  

৬.৩.১ সাম্প্রদিক অজমনঃ দব্গি দিন অেমব্ছমর মমাট ৬৬, ৩৫২দট কল- কারখানা ও প্রদিষ্ঠান পদরিশমন করা 

হয়। পদরিশমনকামল ২০, ৪৬৪দট মামলা িাময়র করা হয় এব্ং ৫৪, ০২, ০০০ টাকা জদরমানা আিায় করা 

হয়। ১, ৩৬১দট কারখানার মরদজমেশন করা হময়মছ এব্ং ৭৯৮৪দট কারখানার লাইমসি নব্ায়ন করা হময়মছ। 

মরদজমেশন ও নব্ায়ন দফ ব্াব্ি ৩, ৪১, ৯৪, ০০০ টাকা রাজস্ব আিায় করা হময়মছ। তিরী মপাশাক দশমল্প 

ভব্ন ও অদি দনরাপত্তা দব্ষময় আইএলও এর সহায়িায় শ্রদমক, মাদলক ও সরকার সমন্বময় দেপেীয় 

কমমপদরকল্পনা প্রণয়ন করা হময়মছ। ইমিামমধ্য ২.২৫৩ দট কারখানা ভব্মনর অব্কাঠামমাগি ও অদি 

দনরাপত্তার প্রােদমক র্াচাই কার্মক্রম সম্পন্ন হময়মছ। দনরাপত্তাজদনি ক্রদট প্রদিমব্িন পাওয়ার পর ইমিামমধ্য 

৩২দট কারখানা সম্পূণম ব্ন্ধ করা হময়মছ।  

৬.৩.২ কার্মক্রমসমহূ, ফলাফল দনমিমশক এব্ং দনমিমশমকর লেযমাো 

কার্মক্রম ফলাফল 
দনমিমশক 

সংদশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ি 
লেযমাো  

প্রকিৃ 
অজমন 

লেযমাো  সংমশাদধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াদি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. পদরিশমন ও উদ্বুিকরণ 
কার্মক্রম পদরচালনা 
এব্ং আইন 
অমান্যকারীমির 
দব্রুমি ব্যব্স্থা গ্রহণ 

কারখানা 
পদরিশমন 

১ 

সংখযা ৫৯৯৫ ৪৮৯৮ ১৩০০০ ১৮৩৮৭ ২০৪৩০ ২১৭০০ ২৪০০০ 

মামলা রুজ ু সংখযা ১৮৬৩৫ ৯৬০ ২০,৪৯৮ ১৪৯০ ১৬০০ ১৮০০ ২০০০ 

2. গামমমন্টস কারখানার 
ভব্ন দনরাপত্তা, 
তব্িযদিক দনরাপত্তা ও 
অদিকান্ডজদনি দুর্মটনা 
হ্রামসর জন্য দব্মশষ 
কার্মক্রম পদরচালনা 
করা 

পদরিশমন 
কার্ক্রমম 

পদরচালনা 
১ সংখযা ৩২০০ ২৩১০ ৩,৫০০ ৩৪৬৯ ১১৫৯ -  -  

3. কারখানা ও 
প্রদিস্ঠানসমূমহ কমমরি 
শ্রদমকমির মপশাগি 
স্থাস্থয, দনরাপত্তা ও 
কলযাণ দনদিিকরণ 

স্থাস্থয মসব্া 
দনদিতকরণ 

১ জন ৭২৯ ৭২৯ ২৮৯০ ৬৯৬০ ৮৭০০ ৯৫০০ ১০০০০ 

4. কলকারখানা ও 
প্রদিষ্ঠান মরদজমেশন 
ও নব্ায়ন 

দনব্দন্ধকরণ ১ সংখযা ২৬৬২ ৯৭৩৯ ৩৬,০০০ ১০৭৭২ ১৩৩০০ ১৬৮৩০ ১৭০০০ 

৬.৩.৩ অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকল্পওয়াদর মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্মক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ি 

ব্ামজট 
মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচিিালন ইউচনটসমূহ        

3143-0000 - কলকািখানা ও প্রচিষ্ঠান পচিদর্ জন পচিদপ্তি ১-৪ 6,22,85 23,30,10 23,20,10 31,50,00 35,75,00 39,32,50 

বমাট : পচিিালন ইউচনটসমূহ  6,22,85 23,30,10 23,20,10 31,50,00 35,75,00 39,32,50 

বমাট : অনুন্নয়ন  6,22,85 23,30,10 23,20,10 31,50,00 35,75,00 39,32,50 
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অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্মক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ি 

ব্ামজট 
মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমমাচদি প্রকল্পসমূহ        

3143-5010 - ৫র্ট বর্ানাল ও ৪র্ট চিচর্ওনাল কার্ জালয় স্থাপন ও 

কলকািখানা ও প্রচিষ্ঠান পচিদর্ জন পচিদপ্তি আধুচনকায়ন ও 

র্চির্ালীকিণ (১ম সংমর্াচধি)(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬) 

অনুমমাচদি 

১-৪ 55,62 15,73,00 12,38,00 16,00,00 6,56,00 7,21,62 

বমাট : অনুমমাচদি প্রকল্পসমূহ  55,62 15,73,00 12,38,00 16,00,00 6,56,00 7,21,62 

বমাট : উন্নয়ন  55,62 15,73,00 12,38,00 16,00,00 6,56,00 7,21,62 

বমাট :   6,78,47 39,03,10 35,58,10 47,50,00 42,31,00 46,54,12 

৬.৪ শ্রম আিালি 

৬.৪.১  সাম্প্রদিক অজমনঃ দব্গি দিন অেমব্ছমর শ্রম আপীল োইব্ুযনাল ও ৭দট শ্রম আিালমি ২০,১০৫দট মামলা 

দব্চামরর জন্য গ্রহণ করা হয়। শ্রম আপীল োইব্ুযনাল এর শ্রম আিালিসমূমহ ১৮,৩০৪ দট মামলা দনস্পদত্ত 

করা হয়। 

৬.৪.২ কার্মক্রমসমহূ, ফলাফল দনমিমশক এব্ং দনমিমশমকর লেযমাো 

কার্মক্রম ফলাফল 
দনমিমশক 

সংদশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ি 
লেযমাো  

প্রকিৃ 
অজমন 

লেযমাো  সংমশাদধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াদি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. শ্রম দব্মরাধ্ মামলা 
দনষ্পদত্তকরণ 

মামলা 
দনষ্পদত্তর হার 

১ % ৯০ ৬৬ ৯৭ ৯৬ ৯৮ ৯৯ ৯৯ 

৬.৪.৩ অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকল্পওয়াদর মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্মক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ি 

ব্ামজট 
মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচিিালন ইউচনটসমূহ        

3145-0000 - শ্রম আদালি ১ 4,22,21 4,74,40 5,77,00 5,21,00 5,73,10 6,30,41 

বমাট : পচিিালন ইউচনটসমূহ  4,22,21 4,74,40 5,77,00 5,21,00 5,73,10 6,30,41 

বমাট : অনুন্নয়ন  4,22,21 4,74,40 5,77,00 5,21,00 5,73,10 6,30,41 

বমাট :   4,22,21 4,74,40 5,77,00 5,21,00 5,73,10 6,30,41 

৬.৫ দনম্নিম মজরুী মব্াডম 

৬.৫.১ সাম্প্রদিক অজমনঃ দব্গি দিন অেমব্ছমর সরকার ১২দট ব্যদি মাদলকানাধ্ীন- মব্সরকাদর দশল্প প্রদিষ্ঠামন 

দনময়াদজি শ্রদমক কমমচাদরমির দনম্নিম মজুরী হামরর সুপাদরশ প্রণয়মনর লমেয মব্ামডম মপ্ররণ কমর। িন্মমধ্য 

১৫দট দশমল্পর দনম্নিম মজুরী হামরর সুপাদরশ প্রণয়নপূব্মক সরকামরর দনকট মপশ করা হয়। 
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৬.৫.২ কার্মক্রমসমহূ, ফলাফল দনমিমশক এব্ং দনমিমশমকর লেযমাো 

কার্মক্রম ফলাফল 
দনমিমশক 

সংদশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ি 
লেযমাো  

প্রকিৃ 
অজমন 

লেযমাো  সংমশাদধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াদি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মব্সরকাদর দশল্প 
মসক্টমর শ্রদমকমির 
নূযনিম মজরুী দনধ্মারণ 
ও ব্াস্তব্ায়ন 

দনম্নিম 
মজুরী 

দনধ্মারণ 
১ সংখযা ১০ ২ ১০ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৬.৫.৩ অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকল্পওয়াদর মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্মক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ি 

ব্ামজট 
মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচিিালন ইউচনটসমূহ        

3144-0000 - চনম্নিম মজুিী ববার্ জ ১ 57,27 62,35 59,60 75,80 79,95 88,42 

বমাট : পচিিালন ইউচনটসমূহ  57,27 62,35 59,60 75,80 79,95 88,42 

বমাট : অনুন্নয়ন  57,27 62,35 59,60 75,80 79,95 88,42 

বমাট :   57,27 62,35 59,60 75,80 79,95 88,42 

৬.৬ জািীয় িেিা উন্নয়ন কাউদিল ( এনএসদডদস)  

৬.৬.১ সাম্প্রদিক অজমনঃ িেিা উন্নয়মনর সামে সম্পদকমি কার্মাব্দল ব্াস্তব্ায়মনর লমেয National Skill 

Development Council (NSDC) গঠন করা হময়মছ। একই সামে একদট (Executive Committee National 

Skill Development Council) (ECNSDC) গঠন করা হয়। এনএসদডদস ও ইদসএনএসদডদসমক সাদচদব্ক 

সহায়িা প্রিানসহ কাউদিমলর দনমিমশনাসমূহ ব্াস্তব্ায়ন এব্ং অন্যান্য কার্মাব্দল সম্পন্ন করার উমেমশ্য 

এনএসদডদস সদচব্ালয় প্রদিষ্ঠা করা হময়মছ। ১২ দট দশল্প মসক্টমর ইন্ডাদে স্কীলস কাউদিল গঠন করা হময়মছ। 

জািীয় কাদরগদর ও ব্দৃত্তমূলক দশো ও প্রদশেণ মর্াগযিা কাঠামমা প্রব্িমমন সািদট দটদভইদট প্রদিষ্ঠামন 

পাইলদটং প্রকল্প চলমছ। আইএলও এর সহমর্াদগিায় রানা প্লাজা গামমমন্টস্ এর েদিগ্রস্তমির িেয ও পরামশম 

প্রিামনর জন্য সাভামর রানা প্লাজা িেয ও পরামশম মকে স্থাপন করা হময়মছ।   

৬.৬.২ কার্মক্রমসমহূ, ফলাফল দনমিমশক এব্ং দনমিমশমকর লেযমাো 

কার্মক্রম ফলাফল 
দনমিমশক 

সংদশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুদমক 

পদরমামপর 
একক 

সংমশাদধ্ি 
লেযমাো  

প্রকিৃ 
অজমন 

লেযমাো  সংমশাদধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াদি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. শ্রম সম্পমির িেিা 
উন্নয়ন ও কমমমুদখ 
প্রদশেণ প্রিান এব্ং 
দব্দভন্ন দশেণ 
কমমসূদচর উন্নয়ন ও 
সমন্বয় 

িেিা উন্নয়ন 
সংক্রাি 

প্রদশেমণ 
অংশগ্রহণকাদর 

২ 
জন 

( সংখযা)  
৮৮০  ৬২৪  ৩৩০০ ২০০০ ২৫০০ ৩০০০ ৩৫০০ 
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৬.৬.৩ অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকল্পওয়াদর মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউদনট, কমমসদূচ এব্ং প্রকমল্পর নাম 
সংদিি 
কার্মক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

ব্ামজট 
সংমশাদধ্ি 

ব্ামজট 
মধ্যমময়াদি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচিিালন ইউচনটসমূহ        

3105-2822 - র্ািীয় দক্ষিা উন্নয়ন কাউচিল (এনএসচর্চস) সচিবালয় ১ 3,38,82 4,21,50 6,44,76 5,27,00 5,79,70 6,37,67 

বমাট : পচিিালন ইউচনটসমূহ  3,38,82 4,21,50 6,44,76 5,27,00 5,79,70 6,37,67 

বমাট : অনুন্নয়ন  3,38,82 4,21,50 6,44,76 5,27,00 5,79,70 6,37,67 

বমাট :   3,38,82 4,21,50 6,44,76 5,27,00 5,79,70 6,37,67 

 


