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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালদয়র চমান প্রকল্পমূ 

 

 টেকই উন্নয়ন অভিষ্ট এর ক্ষ্যমাত্রা অর্জননর র্ন্য শ্রমর্ীবী মানুনর অভিকার ংরক্ষ্ণ, কম জংস্থান সৃভষ্ট,  ভলশুশ্রম ভনরন 

ইত্যাভি চ্যানঞ্জ ভচ্ভিত্ কনর ত্া মািাননর কম জনকৌল ভ টটব শ্রম ও কম জংস্থান মন্ত্রণায় কর্তজক ভনম্নবভণ জত্ উন্নয়ন কম জকান্ড গ্রণ করা 

নয়ন েঃ 

 

(১) শ্রম ভবন ননম মাণ  

 

প্রকল্পটি ০১অক্টাবর ২০১৪ ক্ে ৩১ নডক্ম্বর ২০১৭ োনরখ মময়াক্ে ৩৬০৬.৪১ ক্ষ টাকা ব্যক্য় বাস্তবানয়ে ক্ে। প্রকক্ল্পর উক্েশ্য 

ক্ে; শ্রম অনিেপ্তর ও ককারখানা প্র নেষ্ঠান পনরেল মন অনিেপ্তক্রর জন্য একটি ননরাপে ও মক্নারম কম ম -পনরক্বল ম্পন্ন ২৪ ো নবনলষ্ট 

একটি ভবন ননম মাণ। এর মাধ্যক্ম শ্রম ধিদপ্তররর প্রিান কায যায়, ঢাকা ধিভাগীয় শ্রম দপ্তর, শ্রম পধরদপ্তররর জনংখ্যা ও পধরিার কল্যাণ 

আঈধনট, ককারখানা ও প্রধতষ্ঠান পধরদল যন ধিদপ্তর এর প্রিান কায যায় ও ঢাকা জজা ধি এর জন্য ঈপর্য যক্ত ও স্বাস্হযকর 

কম যপধররিল সৃধি করা রি।  

 

 (২) নে মান এনরয়া ম নরডাকলন অব মপাভাটি ম ইনননলক্য়টিভ (NARI) 

প্রকল্পটি নবশ্বব্যাাংক্কর ক্যাগীোয় ০১ জানুয়ানর ২০১১ ক্ে ৩১ নডক্ম্বর ২০১৮ মময়াক্ে ৩২৪,৩৪.২৪ ক্ষ টাকা ব্যক্য় বাস্তবানয়ে 

ক্ে। উত্তরবক্ের োনরদ্রপীনিে এাকার মনা জনক্গাষ্ঠীক্ক প্রনলক্ষণ প্রোক্নর মাধ্যক্ম  কম মাংস্াক্নর সুক্যাগ সৃনষ্ট করা  প্রকল্পটির 

উক্েশ্য। এর মাধ্যক্ম জদরলর ৩টি এাকায় (ঢাকা, চট্রগ্রাম, ইশ্বরধদ) ডররমটধর ও জট্রধনং জন্টার গরে জতার জদরলর ঈত্তরিরের 

দাধরদ্রপীধেত এাকার ১০,৮০০ (দল াজার অটলত ) জন র্যি মধারক গারম যন্ট জট্ররড প্রধলক্ষণ প্রদারনর মাধ্যরম কম যংস্থান ঈপরযাগী 

করর গরে জতাা রে। এ পয যন্ত ৯,১৭৮ জন র্যি মধারক গারম যন্ট জট্ররড প্রধলক্ষণ প্রদারনর মাধ্যরম কম যংস্থাজনর ব্যিস্থা করা রয়রে।  

  

(৩) শ্রম পনরেপ্তরািীন ০৬ টি অনি পূনঃননম মাণ ও আধুননকায়ন  

 

প্রকল্পটি এনপ্র ২০১৭ ক্ে মার্ ম ২০১৯ মময়াক্ে ৫৮ মকাটি ৩৯ ক্ষ টাকা ব্যক্য় বাস্তবানয়ে ক্ে। প্রকক্ল্পর উক্েশ্য 

মে, াট দলরক ধনধম যত িতযমারন জভরে পো ব্যিার নুপরযাগী শ্রম পধরদপ্তরািীন ০৬ টি ধি ভিন পুনঃধনম যাণ ও 

অধুধনকায়রনর মাধ্যরম ধিমূ স্ব-স্ব জিা প্রদারন ক্ষম ও কাদ্ মাপরযাগী করা। প্রচধত শ্রম অআনমরত ঈন্নত ও অধুধনক 

শ্রধমক প্রধলক্ষণ সুধনধিতকররণর মাধ্যরম এতদ ঞ্চরর ধলল্প জক্টরর শ্রম ধিকার প্রধতষ্ঠা ও দক্ষ মানি ম্পদ গঠরন 

কা্ মক্রম পধরচানা করা। এতদ ঞ্চরর শ্রম কল্যাণ জকন্দ্র মূরর মাধ্যরম প্রাধতষ্ঠাধনক ও প্রাধতষ্ঠাধনক শ্রধমক ও তারদর 

পধরিাররর দস্যরদর ঈন্নত স্বাস্হয জিা, পুধি জ্ঞান, পধরিার পধরকল্পনা জিা ও শ্রম অআনম্মত ধিকার প্রধতষ্ঠায় প্রধলক্ষণ 

জিা প্রদারনর কা্ মক্রম জজারদার করা। 

 

(৪) মেক্লর পাব মেয অঞ্চক্র শ্রনমকক্ের কল্যাণ সুনবিানে ও েক্ষো উন্নয়ন Kvh©µg ম্প্রারণ এবাং মজারোরকরক্ণ ঘাগিায় একটি 

বহুনবি সুনবিা শ্রম কল্যাণ কমক্েক্স ননম মাণ 

 

  এনপ্র ২০১৭ ক্ে জুন ২০২০ মময়াক্ে ৬৫ মকাটি ৯৩ ক্ষ টাকা ব্যক্য় প্রকল্পটি বাস্তবানয়ে  মে। প্রকল্পটির  উক্েশ্য 

ক্ে,ঈপজাতীয় জপাাক /পণ্য ঈৎপাদরনর ঈৎক যতা বৃধিরত এিং জপলাগত দক্ষতা ঈন্নয়রনর রক্ষয নারীরদর অিাধক 

প্রধলক্ষরণর ব্যিস্হা করা । এর মাধ্যরম মেক্লর ০৩ টি পাব মেয মজায় ববারে শ্রনমক এবাং োক্ের পনরবাক্রর েস্যক্ের 

ামনজক কল্যাণ, মপলাগে েক্ষো উন্নয়ন ও কম মক্ক্ষক্ে  শ্রনমক্কর অনিকার প্রনেষ্ঠার সুনননিয়ো নবনবি মবামূক Kvh©µg 

ম্প্রানরে ক্ব। এছািা , পাব মেয মজায় ববারে প্রানেষ্ঠাননক ও অপ্রানেষ্ঠাননক ক শ্রনমক এবাং োক্ের পনরবাক্রর 

েস্যক্ের নবনা মূক্ল্য নর্নকৎা মবা প্রোক্ন  ল্যাবক্রটরী  সুনবিা ১০ লয্যা নবনলষ্ট শ্রম কল্যাণ মকন্দ্র ননম মাণ করা ; উপজােীয় 

মপাাক/পণ্য উৎপােক্নর উৎক মো বৃনিক্ে এবাং মপলাগে েক্ষো উন্নয়ক্নর ক্ক্ষয নারীক্ের আবানক প্রনলক্ষক্ণর ব্যবস্া করা ; 

উপজােীয় শ্রনমক পনরবাক্রর েস্যক্ের জন্য কম মমূখী নবনভন্ন মেক্ড প্রনলক্ষক্ণর মাধ্যক্ম উপাজমনক্ষম মানব মপক্ে রুপান্তক্রর 

Kvh©µg গ্রণ  করা ; পানরবানরক কল্যাণ , স্বাস্য, ামানজক ননরাপত্তা , শ্রম আইক্নর প্রাথনমক িারণা ইেযানে নবক্য় জ্ঞান 

ননভ মর েক্ষো বৃনিক্ে শ্রনমকক্ের জন্য  আবানক প্রনলক্ষক্ণর আক্য়াজন করা  এবাং জনাংখ্যা ও পনরবার কল্যাণ ইউনন ট এর 

মাধ্যক্ম পাব মেয অঞ্চক্ কম মরে ও ববারে শ্রনমকক্ের জনাংখ্যা ননয়ন্ত্রন উদ্ধুি কক্র মোা ক্ব।  



Labour Ministry of Economic Survey-16, 

 

(৫)  নারায়ণগঞ্জ বন্দনর এবং চ্ট্টগ্রাম কালুরঘানে মভা শ্রমর্ীবী টানে এবং ০৫ লয্যার াপাত্া সুভবিা শ্রম 

কল্যাণ টকন্দ্র ভনম জাণ 

  

প্রকল্পটি জুাই, ২০১৭ – জুন,২০২০ টময়ানি ১১৫ মকাটি ০৭ ক্ষ টাকা ব্যক্য় বাস্তবানয়ে ক্ে।  প্রকনল্পর উনেশ্য নে, 

শ্রধমকরদর জন্য প্রধলক্ষণ স্বাস্হয জিা, ধচত্তধিরনাদন এিং পধরিার কল্যাণ শ্রধমকরদর ধিকার ও রচতনতা সৃধি করা এিং 

শ্রধমক ও তার পধরিাররর দরস্যর ধিনামূরল্য ধচধকৎা জিা প্রদান করা। প্রকল্পটির মাধ্যরম কম জর্ীবী মভা  শ্রভমকনির র্ন্য স্বল্প 

ব্যনয় ভনরাপি ও স্বাস্হযম্মত্ আবাননর ব্যবস্হা ভনম জাণ করা; সুষ্ঠু ও ামাভর্ক মান ম্মত্ আবাভক পভরনবল সুভনভিত্ করা; 

ামাভর্ক ক্ষ্মত্ায়ননর মাধ্যনম ববারত্ মভা শ্রভমকনির উৎপািনলীত্া বৃভিনত্ ায়ত্া করা; শ্রভমক ও ত্ানির পভরবানরর 

িস্যনির আধুভনক ও উন্নত্ শ্রম কল্যাণ সুভবিাভি সুভনভিত্ করা; ভবদ্যমান শ্রম কল্যাণ টকন্দ্র নত্ প্রিানকৃত্ টবামূ যথা: শ্রভমক 

প্রভলক্ষ্ণ, স্বাস্হয টবা, ভচ্ত্তভবননািন টবা ও পভরবার কল্যাণ টবাভির মান আধুভনক ও লভিলাী করা ।কম জনক্ষ্নত্র মভা শ্রভমকনির 

অভিকার ভনভিনত্ ও নচ্ত্নত্া বৃভিনত্ শ্রম কল্যাণ টকনন্দ্র মনয়াপনযাগী প্রভলক্ষ্ণ এবং ওয়াকজলপ টভননার ভবভিন্ন কম জসূচ্ী গ্রণ 

করা । ংভিষ্ট অঞ্চনর ভলল্প টক্টনর কম জরত্ শ্রভমক প্রভত্ভনভি ও মভা শ্রভমকনির র্ন্য ত্থ্য প্রযুভি ম্বভত্ জ্ঞানবৃভিনত্ কা য জকর 

কম জসূচ্ী গ্রণ করা এবং কম যজীধি মধা শ্রধমকরদর জন্য স্বল্প ব্যরয় ধনরাপদ ও স্বাস্হযম্মত অিান ব্যিস্হা ধনধিত করা রি। 

 

(০৬) র্াত্ীয় টপলাগত্ স্বাস্হয ও ভনরাপত্তা ভবয়ক গনবণা এবং প্রভলক্ষ্ণ ইন্সটিটিউে  

 

প্রকল্পটি ০১ টনেম্বর  ২০১৮ নত্ ৩০ জুন, ২০২১ ত্াভরখ টময়ানি ১৬৫২৮.৩৩ ক্ষ্ োকা ব্যনয় বাস্তবাভয়ত্ নে। প্রকল্পটির 

উনেশ্য নে;  মেক্লর নলল্প ককারখানা মূক্র ননরাপে কম ম -পনরক্বল নননিেকরণ ও শ্রনমকক্ের উৎপােনলীো বৃনির ক্ক্ষয মানক 

শ্রনমক ও ক পক্ষক্ক মপলাগে স্বাস্য ও ননরাপত্তা  নবক্য় সুষ্পষ্ট িারণা প্রোন করা এবাং এ নবক্য় প্রনেক্রািমূক ব্যবস্া গক্ণ 

শ্রনমকক্ের ক্র্েন করা  মপলাগে স্বাস্য ও ননরাপত্তার নবক্য় প্রক্য়াজনীয় গক্বণা কায মক্রম ম্পােন করা ।  

 

(০৭) নরনমনডক্য়লন মকাঅরনডক্নলন ম এ ন্যাস্ত কারখানাগুক্ার কযাপ বাস্তবায়ন  

প্রকল্পটি ১ জুাই ২০১৮ ক্ে ৩০ জুন ২০১৯ পয মন্ত মময়াক্ে  ৮৮৪.৫০ ক্ষ টাকা ব্যক্য় বাস্তবানয়ে ক্ে। প্রকল্পটির উক্েশ্য ক্ে; 

ককারখানার কাঠাক্মাগে, অনিাংক্রান্ত  ও ববদ্যযনেক ঝুঁনক ননরুপক্নর নননমক্ত্ত কযাপ িক্াআপ এবাং কারখানার ননরাপত্তার নরনমনডক্য়লন 

কাক্জ েোরনক করা । 

 

(০৮)  বাংানিনল ঝ ু্ঁভকপূণ জ ভলশু শ্রম ভনরন (৪থ জ পয জায়)  

 

প্রকল্পটি র্ানুয়ারী, ২০১৮  ভিনম্বর ২০২০ ত্াভরখ টময়ানি ২৮৪৪৯.০৮ ক্ষ্ োকা (ভর্ওভব) ব্যনয় বাস্তবাভয়ত্ নে। প্রকনল্পর 

উনেশ্য নে  দক্ষতা ঈন্নয়ন প্রধলক্ষণ প্রদারনর মাধ্যরম কম যক্ষম করর জতাা রয়রে এিং  প্রধলক্ষণ জলর ধলশুরদর ংধিি জট্ররডর 

অরারক প্ররয়াজনীয় ঈপকরণ রিরা করার মাধ্যরম ঝুঁধকপূণ য কাজ রত জির করর স্বাভাধিক  জীিরন  ধিধররয় অনার কায যক্রম 

গ্রণ। এর মাধ্যরম বাংানিনল ঝু্ঁভকপূণ জ কানর্ ভননয়াভর্ত্ ভলশুশ্রম ভনরনন অবিান রাখা প্রকনল্পর িীঘ জ টময়ািী উনেশ্য । ভনি জাভরত্ 

ঝু্ঁভকপূণ জ কম জনক্ষ্ত্র নত্ ভলশু শ্রভমক প্রত্যাার করা প্রকনল্পর স্বল্প টময়ািী উনেশ্য । নবনভন্ন মটক্র ননক্য়ানজে কম মজীবী নলশুক্ের খ ুঁক্জ 

মবর কক্র োক্ের জন্য অনানূষ্ঠাননক নলক্ষার ব্যবস্া করা এবাং কম মেক্ষো বৃনিকক্ল্প নবনভন্ন প্রনলক্ষক্ণর ব্যবস্া গ্রণ করা ক্ব । 

(০৯) Implementation of National Employment Injury Insurance Scheme of 

Bangladesh Project 

 

প্রকল্পটি জম মান রকাক্রর অনুোক্ন ০১ জুাই ২০১৬ ক্ে ৩০ জুন ২০১৮ পয মন্ত মময়াক্ে ৯,৯৫.০০  ক্ষ টাকা ব্যময়  আইএও কর্তমক 

বাস্তবানয়ে ক্ে। প্রকল্পটি র উক্েশ্য ক্ে, শ্রম ংক্রান্ত প্রচ্ভত্ আইন ও ভবভিমাার টেকই পভরবত্জন ও আধুভনকায়ন; বেরী মপালাক 

খাক্ে কম মরে শ্রনমকক্ের জন্য ন্যালনা এমেয়ক্মন্ট ইনজুনর ইনসুক্রন্স স্কীম প্রবেমন করা এর মাধ্যক্ম ন্যাশনাল এমপ্লয়দমন্ট ইনজুরী 

ইনসুদরন্স স্কীম সম্পদকম ররচারলত সম্ভাব্য সমীক্ষা এবাং ন্যাশনাল এমপ্লয়দমন্ট ইনজুরী ইনসুদরন্স স্কীম চালু না হওয়া ্ মন্ত বরণ মত রবষদয় 

একটি সসতুবন্ধনমূলক সমাধাদনর ন্থা উদ্ভারবত হদব। 
 

 (১০) Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in the 

Bangladesh  Ready-made Garment Industry Project 

প্রকল্পটি সুইক্ডন ও মডনমাকম রকাক্রর অনুোক্ন  ০১ জুাই ২০১৬  ক্ে ৩০ জুন ২০২১ পয মন্ত মময়াক্ে ৬৬,০২.০৭ ক্ষ ব্যক্য়  

আইএও কর্তমক  বাস্তবানয়ে ক্ে। প্রকল্পটির উক্েশ্য ক্ে, তত্রী টপাাকভলনল্পর  মাভক ও শ্রভমনকর মনধ্য ংাপ-প্রভক্রয়ার প্রার ও 

ম্পকজ উন্নয়ননর মাধ্যনম ভলল্প-ভবনরাি প্রভত্নরাি এবং াভল ও মধ্যস্তত্া কায জক্রমনক আরও গ্রণনযাগ্য, ভনি জরনযাগ্য ও স্বে করা। এত্ 

কনর ততরী সাষাকরশদের  মারলক ও শ্ররমদকর মদে সাংলা-প্ররিয়ার প্রসার ও সম্পকম উন্নয়দনর মােদম রশে-রবদরাধ প্ররতদরাধ এবাং 

সারলশ ও মেস্ততা কা্ মিমদক আরও গ্রহণদ্াগ্য, রনর্ মরদ্াগ্য ও স্বচ্ছ হদব।  



Labour Ministry of Economic Survey-16, 

 

(১১) Gender Equality and Women’s Empowerment at Work Place Project 

 

প্রকল্পটি ইউএনএিনপএ-এর অনুোক্ন ০১  জুাই ২০১৭ ক্ে ৩১ নডক্ম্বর ২০২০ পয মন্ত মময়াক্ে ৫২৮.৪৪  ক্ষ টাকা 

ব্যক্য় বাস্তবানয়ে ক্ে। প্রকল্পটির উক্েশ্য ক্ে, কম মক্ক্ষক্ে মজন্ডার মো,  নারীর ক্ষমোয়ন এবাং মজন্ডার নভনত্তক নাংো ও 

মযৌন নননপিন অন্যান্য য়রানন হ্রা করা । এর মাধ্যরম শ্রম ররেশ মকদের এবাং রশে পুরলশদের কম মদক্ষদে সজন্ডার রর্রিক 

সরহাংসতা এবাং স্ৌন অরধকার ও প্রজনন স্বাস্থয সম্পদকম রামশ ম প্রোদন মদনারনদবশ করার সক্ষমতা বৃরি াদব;শ্রম ও 

কম মসাংস্থান মণ্ত্েণালদয়র অধীন প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান কর্তমক ররচারলত ইন-সারর্ মস ও রপ্র-সারর্ মস  প্ররশক্ষদণ সজন্ডার রর্রিক 

সরহাংসতা এবাং ক্ষরতকর আচরণ রবষয়টি অন্তমরভুক্ত হদব। 

 

(১২) Setting Standards for Life Skills Training Project  

 

প্রকল্পটি ইউএনএিনপএ-এর অনুোক্ন ০১ অক্টাবর ২০১৭ ক্ে ৩০ জুন ২০১৯ পয মন্ত মময়াক্ে ৯৫.৬৫ ক্ষ টাকা ব্যক্য় বাস্তবানয়ে 

ক্ে। প্রকল্পটির উক্েশ্য ক্ে প্রকদের সারব মক উদেশ্য হদলা কাধরগধর ও বৃধত্তমূক প্রধলক্ষণ কম যসূধচরত জীিন দক্ষতা ন্তর্ভ যধক্তর 

ব্যিস্থা করা।  শ্রম ও কম যংস্থান মন্ত্রণারয়র অওতায় NSDC ধচিায় কর্তযক “Setting Standards for Life 

Skills Training” ম্পন্ন রি। 

 

 (১৩) Development of Occupational Disease Hospital, Labour Welfare Center and 

Commercial Complex at Chashara on PPP Basis 

 

প্রকল্পটি জুাই ২০১৮ ক্ে জুন ২০২১ পয মন্ত মময়াক্ে ৩০৩০০.০০ ক্ষ টাকা ব্যক্য় বাস্তবানয়ে ক্ে। প্রকল্পটির উক্েশ্য ক্ে, 

মপলাগে মরাক্গ আক্রান্ত শ্রনমকক্ের উন্নে স্বাস্থ্য ও নর্নকৎা মবা প্রোক্নর ক্ক্ষয ৩০০ লয্যা নবনলষ্ট াপাো ননম মাণ। প্রকল্পটির মাধ্যনম 

শ্রভমকনির র্ন্য স্বল্প ব্যনয় আধুভনক সুনযাগ সুভবিা ম্বভত্ টপলাগত্ টরানগর ভচ্ভকৎার ব্যবস্হা করা; নারায়ণগনঞ্জর  চ্াাড়ায় টপলাগত্ 

টরানগর ভচ্ভকৎার র্ন্য ৩০০ ভবভলষ্টয াপাত্া ভনম জাণ করা নব । এর মনধ্য শ্রভমকনির টপলাগত্ টরানগর ভচ্ভকৎার র্ন্য  ১০০ লয্যা  

শ্রভমকনির র্ন্য ংরক্ষ্ণ করা নব; প্রভত্টি ইউভননে ন্যযনত্ম ১০ লয্যাভবভলষ্ট একটি বাণ জ ইউভনে-এর ংস্হান রাখা; প্রকনল্পর আইনইউ 

এবং ননইউ এর ংস্হান রাখা নব। 


