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ধ্যায়-১০
শ্রভ ও কভমংস্ান ভন্ত্রণারয়
১.০

ভূমভকা

অজককয মশু অগাভী মদকনয বমফষ্যৎ। ফাংরাকদকয মভাট জনংখ্যায ৩৯.৭ তাং
মশু (ফাংরাকদ মযংখ্যান ব্যুকযা, ২০১১ নুমায়ী)। তাকদয একটি উকেখকমাগ্য ং শুধুভাত্র
থ মননমতকবাকফ দমযদ্রআ নয়, ফযং স্বাস্থ্ু, পুমি, মক্ষা ও সুযক্ষা আতুামদ মভৌমরক াভামজক মফা
মথকক তাযা ফমিত। এআ মশুকদযকক ভতা ও বফলম্যীন মযকফক মমাগ্য নাগমযক মককফ গকে
মতারায ওয মনবময কযকে অভাকদয মৃদ্ধ বমফষ্যত। Child Labour Survey
Bangladesh 2013 নুমায়ী মদক শ্রকভ মনকয়ামজত মশুয ংখ্যা ১.৭০ মভমরয়ন এয ভকধ্য
১.২৮ মভমরয়ন মশু ঝমুঁ কপূণ ম শ্রকভ মনকয়ামজত। মশুকদয মধকায প্রমতষ্ঠা ও সুযক্ষায় ফাংরাকদকয
ংমফধান মফকল গুরুত্ব অকযা ককযকে। শ্রভ ও কভমংস্ান ভন্ত্রণারয় এফং এয অওতাধীন
করকাযখানা ও প্রমতষ্ঠান মযদমন মধদপ্তয মশু শ্রভ মনযন নীমত ২০১০ ফাস্তফায়কন কাজ ককয
মাকে। মটকআ উন্নয়ন রক্ষুভাত্রা (SDG) এয ৮নং রকক্ষুয ৮.৭ রক্ষুভাত্রা কে ঝমুঁ কপূণ ম মশু শ্রভ
মনযন কযা। এ রক্ষু ফাস্তফায়কন শ্রভ ও কভমংস্ান ভন্ত্রণারয় শ্রভ অআন ২০০৬ (ংকামধত
২০১৮) ও শ্রভ মফমধভারা ২০১৫ নুযণ ককয ঝমুঁ কপূণ ম মায় মনকয়ামজত মশুকদয প্রতুাায কযায
রকক্ষু কাজ ককয মাকে। করকাযখানা ও প্রমতষ্ঠান মযদমন মধদপ্তকযয ভাধ্যকভ কাযখানামূ
মযদমন ককয মশু মদফামত্ন মকন্দ্র এফং মশু শ্রভ মুক্ত কযায রকক্ষু কাম মক্রভ মজাযদায কযা কয়কে।
২০২১ াকরয ভকধ্য ফাংরাকদ ভধ্যভ অকয়য মদ এফং ২০৪১ াকরয ভকধ্য ফাংরাকদকক একটি
উন্নত যাকে মযণত কযায রকক্ষু শ্রভ ও কভমংস্থ্ান ভন্ত্রণারকয় ফাংরাকদকক কর প্রকায মশুশ্রভ
মথকক মুক্ত কযায জন্য দৃঢ় প্রমতজ্ঞ। এ রক্ষু জমকন প্রাথমভকবাকফ ২০২১ াকরয ভকধ্য ঝমুঁ কপূণ ম
মশুশ্রভ মনযন এফং ২০২৫ াকরয ভকধ্য ফাংরাকদকক কর প্রকায মশুশ্রভ মথকক মুক্ত কযায
জন্য শ্রভ ও কভমংস্থ্ান ভন্ত্রণারয় মফমবন্ন গুরুত্বপূণ ম দকক্ষ গ্রণ ককযকে।

২.০

জাতীয় নীতত/কেৌলরয আলরালে তশুলদয উন্নয়লন গৃীতোম যক্রভমূ
শ্রভ ও েভযংস্ান ভন্ত্রণারয় ংতিষ্ট জাতীয় নীতত-কেৌরমূ ও ক আলরালে গৃীত
োম যক্রভমূ:
োম যক্রভমূ

জাতীয়নীতত/কেৌ
র

 জাতীয়শল
শুশ্রমশির
িিীশত



ঝশুঁ িপূর্ ণিাজজশিজয়াশজতশলশুজেরজিঝুঁশিপূর্ ণিাজজতজেরিজরস্বাভাশে
িজীেজিশিশরজয়আিারজন্য এ পয ণন্ত ৪ টিপ্রিল্পগ্রর্িরাজয়জে।
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জাতীয়নীতত/কেৌ
র

২০১০
এেংশ্রম
আইি
২০০৬
 গৃিমীসু
রক্ষা ও
িল্যার্িী
শত ২০১৫
 জাতীয়জপ
লাগতস্বা
স্হয ও
সিটিিী
শতমাা
২০১২
 শ্রমআইি
২০০৬
(ংজলাশি
ত
২০১৩)অ
নুাজরিা
রা ২(৬৩)
এ
োজয়
সে
“শলশুঅর্ ণ
১৪
েৎরপূর্ ণ
িজরিিাই
এমিজিা



শ্রম ও িমণংস্থািমন্ত্রর্ায়ািীিিিারখািা ও
প্রশতষ্ঠািপশরেলণিঅশিেপ্তজররপশরেলণিগর্শিয়শমতশলশুশ্রমংক্রান্তিায ণ
ক্রমমশিটশরংিরজেএেংজযিশলজল্পশলশুজেরজিশ্রজমশিযুক্তিরাজে
সিশলল্পমাশিজেরশেরুজেআইিানুগব্যেস্থাজিয়াজে।
২০১৫
িজতজিব্রুয়াশর ২০১৯ পয ণন্তশলশুশ্রমশিরিংক্রান্তশেজয় ১৮৮টি
মামাজয়জেযারমজেশিষ্পশিজয়জে ৫১টি।



শলশুজেরজন্য ৩৮ টিিাজজিঝশুঁ িপূর্ ণিাজশাজেশিশিতিরাজয়জে।
শলশুজেরজন্যঝশুঁ িপূর্ ণ ৩৮ টিজক্টজররমজে ১১টি সক্টরজি
(অযালুশমশিয়াম, তামাি/শেশি, াোি, প্লাশিি, িাচঁ, সিািক্রাশং,
শিশিং, শল্ক, ট্যািাশর, লীপজেশিং, তাঁত) শলশুশ্রমশিরজি ২০১৭-১৮
অর্ ণ-েছ্রজররক্ষযমাত্রাশজজেশিি ণারর্িরাজয়শে। ২০১৮-১৯ অর্ ণেেজররজন্যিতুি ১৭ টিজক্টরশিি ণারর্িরাজয়জে।



শ্রম ও িমণংস্হািমন্ত্রর্াজয়রমােজম
“ঝশুঁ িপূর্ ণিাজজশিজয়াশজতশলশুশ্রমশিরি” লী ণিপ্রিজল্পরআওতায় ৩টি
পয ণাজয়
৯০,০০০
াজারশলশুজিঝশুঁ িপূর্ ণিাজজতজেরিজরস্বভাশেিজীেজিশিশরজয়আিা
সয়জে। এরইিারাোশিতায়এইপ্রিজল্পরমােজম৪র্ ণ পয ণাজয়জমাট ১
ক্ষশলশুজিঝশুঁ িপূর্ ণিাজজতজেরিজরআিারউজযাগজিয়াজয়জে।



িমণজীেীশলশুজেরিল্যাজর্রজন্যশেশভন্নেপ্তরএেংংশিষ্টজিিজাল্ডারজে
রমজেমন্বয়ািিিরা।



শলশুশ্রমংশিষ্টোস্তেমুখীআইিপ্রর্য়িএেংপ্রাশতষ্ঠাশিিলশক্তলাীিরজর্
রমােজম এ আইিজিিায ণিরীিরাজয়জে।



শলশুশ্রজমরকুিম্পজিণশলশুরশপতামাতা,
ািারর্জিগর্এেংসুলীমাজজরমজেজিতিতাসৃশষ্টিরারজক্ষযজক্ট
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িব্যশক্ত”

রশভশিি/িারখািাশভশিিমাশিির্তণপজক্ষরাজর্উদ্বুেিরর্ভা/মতশে
শিময়ভাএেংস্থািীয়প্রলাি ও
জিপ্রশতশিশিজেরাজর্মতশেশিময়ভাজে,প্রজয়াজজিআইিানুগজিাটিল
প্রোিএেংশ্রমআোজতমামািরাজে।




শ্রমআইি ২০০৬ (ংজলাশিত ২০১৮) এেংশ্রমশেশিমাা ২০১৫
অনুযায়ীিারখািায়িমণরতমাশ্রশমজিরশলশুজেরশলশুশেোযত্নজিজেরব্যে
স্থািরাজে।
গৃিমীসুরক্ষা ও িল্যার্িীশত
২০১৫-এর
মােজমগৃিজমণশিজয়াশজতশলশুশ্রশমিজেরসুরক্ষাপ্রোিিরাজে।



িমণজীেীশলশুজেরঝশুঁ িপূর্ ণিাজজতজেরিজরআিারজন্যজাতীয়শলশুশ্রমি
ল্যার্পশরে
(NCLWC)গঠিিরাএেংএরমােজমজজা ও
উপজজাপয ণাজয়গঠিতিশমটিমূসরশলশুশ্রমশেয়িিায ণক্রমপয ণজেক্ষর্ি
রায়।



জাতীয়শলশুশ্রমশিরি িীশত -২০১০ ও গৃিমীসুরক্ষা ও িল্যার্ িীশত ২০১৫
োস্তোয়জি
‘জাতীয়শলশুশ্রমিল্যার্পশরে’,
‘শেভাগীয়শলশুশ্রমিল্যার্পশরে’ ও ‘সজাশলশুশ্রমপশরেীক্ষর্িশমটি’
ির্তণিজিতিতামূিিমণলাাআজয়াজজিশ্রম ও ি মণংস্থািমন্ত্রর্ায়,
িিারখািা ও প্রশতষ্ঠািপশরেলণিঅশিেপ্তর
, প্রিািিায ণায়,
িিারখািা ও প্রশতষ্ঠািপশরেলণিঅশিেপ্তরািীি ০৮টি শেভাগ ও ২৩টি
সজািায ণায়এেং ০৩টি সজাপ্রলাজিরিায ণায় -সি ২০১৭-১৮
অর্ ণেেজরশ্রম ও িমণংস্থািমন্ত্রর্াজয়ররাজস্বোজজটজতজমাট ৪০. ০০
(িশিলক্ষ) টািােরাদ্দপ্রোিিরাজয়জে।



জাতীয়জপলাগতস্বাস্হয ও সিটিিীশতমাা
এরমােজমশলশুজেরসুরক্ষাপ্রোিিরাজে।

২০১২

88
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প্তমপঞ্চো
শ ণিপশরি
ল্পিা ও
সটিইউন্ন
য়িক্ষযমা
ত্রা
(SDG)
এরজপ্রক্ষাপ
সটগৃীতপে
সক্ষপ ।



২০০৯
জিশ্রম ও
িমণংস্হািমন্ত্রর্াজয়“শলশুশ্রমলাখা”প্রশতষ্ঠািরাজয়জে।
এটিজেজলরশলশুশ্রমশিরিশেয়িিিীশত ও
িায ণক্রমোস্তোয়জিিাজিজরযাসে।



শলশুশ্রমশিরজিরজক্ষযামাশজিজিতিতাএেংউদ্বুেিরর্িায ণক্রমএ
েংজিতিতামূিশভশডওশেশভন্নটিশভিযাজিজপ্রিারিরাজে।

প্তমপঞ্চোশ ণিপশরিল্পিায়শলশুশ্রমশিরিজিঅগ্রাশিিারপ্রোিিরাজয়জে।
 শলশুশ্রমশিরিিীশত ২০১০ োস্তোয়জিরমােজমশলশুশ্রমশিরিিরা;


িপ্রিারশলশুশ্রমশিরজিরমােজমশলশুরজীেিমাজিরউন্নয়িািিিরা
;



শলশুশ্রমশিরজিরজক্ষযস্বল্প,
মেএেংেীঘ ণজময়ােীশেশভন্নসপ্রাগ্রাম
/প্রিল্পগ্রজর্রপেজক্ষপজিয়াজয়জে;



প্তমপঞ্চোশ ণশিপশরিল্পিা ও সটিইউন্নয়িক্ষযমাত্রা
(SDG)
এরআজাজি ২০২১ াজরমজেিপ্রিারঝশুঁ িপূর্ ণশলশুশ্রম ও ২০২৫
াজরমজেিপ্রিারশলশুশ্রমশিরিিরারজন্যশ্রম ও
িমণংস্হািমন্ত্রর্ায়অন্যান্যমন্ত্রর্াজয়রাজর্ংযুক্তজয়িাজিজরযা
সে। এরইিারাোশিতায়
১
ক্ষশলশুজিঝশুঁ িপূর্ ণশলশুশ্রমজতশরজয়আিারজক্ষযএিটিপ্রিল্পগ্রর্ি
রাজয়জে।

৩.০ তশু ফালজট ফাস্তফায়লনয কেতিলত গত ততন ফছলযয অজযন
শেগতশতিেেজরশ্রম ও ি ণংস্হািমন্ত্রর্াজয়শলশুসুরক্ষায়িািাশেিপেজক্ষপগ্রর্িরাজয়জে।
 োংাজেজলশলশুশ্রজমরব্যাপিতাহ্রািরারশিশমজিআইএওআইজপিসপ্রাগ্রাজমরঅিীজি ৯১
টিএযািলিজপ্রাগ্রামআইএওোংাজেলএেংশ্রম ও
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িমণংস্হািমন্ত্রর্ায়ির্তণিোস্তোয়িিরাজয়জে।
টিঝশুঁ িপূর্ ণিাজজরতাশিাপ্রর্য়িিরাজয়জে ।

শলশুজেরজন্য

৩৮



োংাজেজলঝশুঁ িপূর্ ণিাজজশিজয়াশজতশলশুশ্রমশিরি (৩য় পয ণায় ) লী ণিপ্রিজল্পরআওতায়
৫০
(পঞ্চাল)
াজারশলশুজিউপানুষ্ঠাশিি ও
িাশরগশরশলক্ষাপ্রোজিরমােজমঝশুঁ িপূর্ ণশলশুশ্রমজতশরজয়জিয়াজয়জে।
োংাজেজলঝশুঁ িপূর্ ণিাজজশিজয়াশজতশলশুশ্রমশিরি (৪র্ ণ পয ণায় ) লী ণিপ্রিজল্পরমােজম ১
ক্ষশলশুজিিমণমূখী ও
উপানুষ্ঠাশিিশলক্ষাপ্রোজিরমােজমঝশুঁ িপূর্ ণশলশুশ্রমজতশরজয়আিারউজযাগগ্রর্িরাজয়জে
।



মশুশ্রভ ভমনটমযং মজাযদায কযায রকক্ষু করকাযখানা প্রমতষ্ঠান মযদমন মধদপ্তকযয
জনফর ৯৯৩ মত উন্নীত কযা কয়কে।



করকাযখানা ও প্রমতষ্ঠান মযদমন মধদপ্তকযয তত্ত্বাফধাকন ২০১৫-১৬ থ ম-ফেয মথকক
২০১৭-১৮ থ ম-ফেয ম মন্ত াযাকদক মফমবন্ন কাযখানা প্রমতষ্ঠাকন ৭৬৫টি মে-মকয়ায মন্টায
স্থ্ান কযা কয়কে।



যাজস্ব ফাকজকটয অওতায় শ্রভ ও কভমংস্ান ভন্ত্রণারকয়য শ্রভ উআং এয তত্ত্বাফধাকন একটি
মশুশ্রভ াখা প্রমতষ্ঠা কযা কয়কে।
২০১৭-১৮ থ ম-ফেয মন্ত ৩৭৫টি মশুশ্রভ মনযন কযা কয়কে।




শ্রভ মধদপ্তকযয নফ মনমভমত শ্রভ বফকন মশু মফা প্রদাকনয রকক্ষু একটি চাআল্ড মকয়ায
স্থ্ান কযা কয়কে।

৪.০ ভন্ত্রণারলয়য ফালজলটয তশু ংতিষ্ট অং
াযমণ-১২: শ্রভ ও কভমংস্থ্ান ভন্ত্রণারকয়যফাকজকটয মশু ংমিি ং
(মফমরয়ন টাকা)
মফফযণ

ফালজট
201৯-২০

ফাকজট
২০১৮-১৯

ংকামধত
২০১৭-১৮
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ফালজট
201৯-২০

মফফযণ
ভন্ত্রণারকয়য মভাট ফাকজট

ফাকজট
২০১৮-১৯

ংকামধত
২০১৭-১৮

2.27

মযচারন ফাকজট

1.11

উন্নয়ন ফাকজট

1.16

ভন্ত্রণারকয়য ফাকজকট মশু ংমিি ংকয ফাকজট

0.20

মযচারন ফাকজট

0.11

উন্নয়ন ফাকজট

0.10

জাতীয় ফাকজট

4646

মজমেম

25,378

যকাকযয মভাট ফাকজট (মজমেম’য তকযা াকয)

18.31

ভন্ত্রণারকয়য ফাকজট (মজমেম’য তকযা াকয)

0.01

ভন্ত্রণারকয়য ফাকজট (জাতীয় ফাকজকটয তকযা াকয)

0.05

ভন্ত্রণারকয়য ফাকজকটয মশু ংমিি ং (মজমেম’য তকযা াকয)

0.00

ভন্ত্রণারকয়য ফাকজকটয মশু ংমিি ং (জাতীয় ফাকজকটয তকযা
াকয)

0.00

ভন্ত্রণারকয়য ফাকজকটয মশু ংমিি ং (ভন্ত্রণারকয়য মভাট ফাকজকটয
তকযা াকয)

8.86

সূত্রঃ থ ম মফবাগ

৫.০ উত্তভ চচ যা

“স্বাফরম্বী পাযজানা”
`ytL, KóAviev¯ÍeZvi mv‡_ jovBK‡iKvUwQjdviRvbvও তাকদয মযফাকযয
জীফন ংায ।ওকদয মযফাকযয দস্য ংখ্যা মের 6 Rb, dviRvbvievev-gvûgvq~b I
gv‡R`vGesdviRvbviwZbfvB| Iivemevm KiমতাXvKvkn‡iijvjevMীদbMi 3
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bsMwjiGKwUevwo‡Z| evevGKwUাভান্য†`vKv‡bKvRK‡i †h A_© উাজমন
KiমতাZv‡ZZv‡`ievmvfvovw`‡qwZb
†ejvLveviwVKgZRyUZbv,
wkÿvMªn‡biমকানmy‡hvMমেরনা।

mgqUvwQj A‡±vei, 2006।শ্রভ ও কভমংস্থ্ান ভন্ত্রণারকয়য অওতাধীন ফাংরাকদক
ঝমুঁ কপূণ ম মশুশ্রভ মনযন (২য় ম মায়) প্রক মেয ভাধ্যকভ উানুষ্ঠামনক মক্ষা এফং
কামযগময প্রমক্ষণ প্রদাকনয জন্য dviRvbvমক মনফ মামচত কযা য়।প্রককেয ভাধ্যকভ
এসুকমাগ মকয় dviRvbvjvjevMGjvকায় প্রমতমষ্ঠতমককন্দ্রয ভাধ্যকভ উানুষ্ঠামনক মক্ষা
ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রমক্ষণ গ্রণ ককযন । dviRvbvieqmGLb 20ফেযএফংপাযজানায
ফাফাûgvq~নAmy¯|’ শ্রভ ও কভমংস্থ্ান ভন্ত্রণারকয়য অওতাধীন ফাংরাকদক ঝমুঁ কপূণ ম
মশুশ্রভ মনযন (২য় ম মায়) প্রককেয ভাধ্যকভ  মযচামরত †UBjwisএযদক্ষতা উন্নয়ন
প্রমক্ষণ গ্রণ ককয jvjev‡Miknx` bMiGjvKvi 2 bsMwj‡ZZvi †UBjwis‡qi
†`vKvbমদন|এখন
†m
wb‡R
†mjvB-এয
KvRK‡i
A_©
উাজমনK‡iZvicy‡ivmsmviএফংতাযfvB‡qi †jLvcoviখযচ Pvjv‡”Q| GLbZv‡`i
ংাকয মকান বাফ নটন মনআ |kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡Mএপ্রককেয
ভাধ্যকভউানুষ্ঠামনক মক্ষা ও কামযগময
cÖwkÿমণয ভাধ্যকভ এযকভ
কনকdviRvbvযRxe‡bcwieZ©bএককে|

৬.০ তশুলদয েল্যাণ তনতিতেযলণ ভন্ত্রণারলয়য চযালরঞ্জমূ
 জাতীয়শলশুশ্রমশিরিিীশত ২০১০ এেংশ্রমআইি ২০০৬ এরআজাজিিীশত, আইি,
শেশিোোস্তোয়জিরমশন্বতিমণ-পশরিল্পিারঅভাে;
 শলশুশ্রমশিরজিরজন্যমাঠপয ণাজয়প্রজয়াজিীয়প্রশলশক্ষতজিেজরঅভাে;
 শলশুশ্রমশিরজিরজন্যঅশভভােি ও তারপশরোজররজিতিতারঅভাে;
 শলশুোজজটোশলশুজিশেিউন্নয়িিমণিান্ডোস্তোয়জিরাজর্ম্পিীতজিিজাল্ডারগজর্রাজর্
মন্বয়ীিতা।
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৭.০

তশু কেতিে উন্নয়লনযতযেল্পনা
মযকেনায মভয়াদ

মযকেনায অকরাকক গৃমতব্য কাম মক্রভ

 েেলল্পয ভাধ্যলভ ৩০ (তি) াজায তশুলে ভাতে
১০০০ (এে াজায) টাো ালয উবৃতত্ত েদান;
 ঝতুঁ েপূণ য োলজ তনলয়াতজত ৩০ (তি) াজায তশুলে
৬ ভা কভয়াদী উানুষ্ঠাতনে তিা েদান;
 ঝতুঁ েপূণ য োলজ তনলয়াতজত ৩০ (তি) াজায তশুলে
৪ ভা কভয়াদী েভযমূখী তিা েদালনয ভাধ্যলভ দি
ভানফ ম্পদ তালফ গলে কতারা;
 তশুশ্রভ তনযলন েরোযখানা ও েততষ্ঠান তযদযন
অতধদপ্তলযয ভাধ্যলভ তযফীিণ োম যক্রভ কজাযদায
েযা;
২০১৯-২০ অথফয ছলযয তযেল্পনা

 তভতিয়ালত তশুশ্রলভয তফরু েবাফ ম্পলেয
লচতনতায উলেলে েচায েচাযণামূরে তফতবন্ন
োম যক্রভ গ্রণ;
তশুশ্রভ তনযলনয জন্য ভাননীয় ভন্ত্রী /েততভন্ত্রী, শ্রভ ও
েভযংস্ান ভন্ত্রণারলয়য কনতৃলে গঠিত “জাতীয় তশুশ্রভ
েল্যাণ তযলদ” , তফবাগীয় েতভনালযয কনতৃলে গঠিত
“তফবাগীয় তশুশ্রভ েরাণ তযলদ” , কজরা োলেয
কনতৃলে গঠিত “কজরা তশু অতধোয
কপাযাভ” এফং
যাী
উলজরা তনফ েভযেতযায কনতৃলে গঠিত “উলজরা
তশুশ্রভ তযফীিণ েতভটি”য ভাধ্যলভ তশুশ্রভ তনযলন
তফতবন্ন দলি গ্রণ এফং তশুশ্রভ তনযলন েলয়াজনীয়
তদে তনলদ যনা েদান।

৮.০

উংায ও বতফষ্যৎ েযণীয়
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তশুশ্রভ তনযন েলয “ তশু সুযিায অতধোয” েততষ্ঠায মূর দাতয়ে শ্রভ ও েভযংস্থান
ভন্ত্রণারলয়য। অতববাফে, োযখানায ভাতরে শ্রতভে ের জনলগাষ্ঠীয লচতনতা সৃতষ্ট
েযা, এফং এয ভাধ্যলভ তশুশ্রভ মুক্ত এেটি কদ তালফ তফশ্ব দযফালয ফাংরালদলে েততষ্ঠা
েযায ব্রত তনলয় োজ েলয চলরলছ এ ভন্ত্রণারয় । তলফ, যাতয তশুশ্রভ েততলযালধয জন্য
সুতনতদ যষ্ট ও রিযতবতত্তে কোন োম যক্রভ ফা েেল্প এ ভন্ত্রণারলয়য কনই। জাতীয় তশু শ্রভ
তনযন নীততভারায আলরালে আইলনয মথামথ েলয়ালগয ভাধ্যলভ ফাংরালদ লত ের
েোয তশুশ্রভ তনযলনয তনতভত্তশ্রভ ও েভযংস্থান ভন্ত্রণারয়লে সুতনতদ যষ্ট উলযাগ গ্রণ েযলত
লফ এফং গৃতত োম যক্রভ অব্যাত যাখায রলিয োম যেযযবালফ ফালজট ব্যফস্থানা েযা
লফ।

