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জজন্ডায ফাজজট প্রততজফদন ২০১৯-২০ 

শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় 

 

১.০ ভূতভকা:   

১.১    দাতযদ্র্য তফজভাচজনয মূর চাতরকা তি র  কভ মংস্থান সৃতি। জ কাযজণ জনফহুর ফাংরাজদজ কভ মক্ষভ 

জনতিয কভ মংস্থাজনয সুজমাগ সৃতি কযা তযন্ত গুরুত্বপূণ ম । প্রততফছয নতুন দক্ষ এফং দক্ষ  শ্রভতি 

শ্রভফাজাজয যুি জে। ঈচ্চতয প্রবৃতি জমজন ক্ষভ একটি দ্রুত তফকাীর থ মনীততয তবতি যচনায় নতুন 

শ্রভতিয কভ মংস্থাজনয সুজমাগ সৃতি এফং দক্ষ শ্রভতিজক প্রতক্ষজণয ভাধ্যজভ দক্ষ জনতিজত 

তযণত কজয শ্রতভকজদয ঈৎাদনীরতা বৃতি কযা তযন্ত জরুতয । নতুন কভ মংস্থাজনয াজথ দক্ষ 

শ্রভতিজক প্রতক্ষজণয ভাধ্যজভ দক্ষ জনতিজত তযণত কজয শ্রতভকজদয ঈৎাদনীরতা বৃতি কযাও 

তযন্ত জরুতয। জরজক্ষয শ্রতভকজদয াতফ মক কল্যাণ াধন ও াভাতজক তনযািা তফধান, ঝুঁতকপূণ ম তশুশ্রভ 

তনযন এফং াতন্তপূণ ম শ্রভম্পকম ফজায় যাখা তযন্ত জরুতয । ৭ভ ঞ্চফাতল মক (২০১ ৬-২১) তযকল্পনায় 

শ্রতভজকয ঈচ্চতয ঈৎাদনীরতা জমন এফং ঈচ্চ অজয়য জাবন কভ মংস্থান সৃজজন গুরুত্বাজযা কযা 

জয়জছ। 

১.২   গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাজদ  যকাজযয  ংতফধাজনয ১৫, ২৮, ৩৮ ও ৪০ নুজেজদয অজরাজক এফং 

অআ.এর.ও. কনজবনন নুযজণ শ্রভনীতত ও শ্রতভক কল্যাজণ ফহুমুখী দজক্ষ ফাস্তফায়জন ফতমভান 

যকায ফিতযকয । ফতমভান যকাজযয তনফ মাচনী আজতায -২০১৮ এফং রূকল্প -২০২১ ফাস্তফায়জনয 

রজক্ষয শ্রভজীফী ভানুজলয জভৌতরক চাতদা পূযণ , দ্রুত দাতযদ্র্য তফজভাচন, নাযীয ক্ষভতায়ন, কভ মংস্থান 

সৃতি, দক্ষ  জনতি ততযী , ঝুঁতকপূণ ম তশুশ্রভ তনযন আতযাতদ চযাজরঞ্জ জভাকাজফরায ভাধ্যজভ নাযী-পুরুল 

তনতফ মজজল শ্রতভক ও কভ মচাতযজদয কল্যাজণ শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় ফাস্তফমুখী তফতবন্ন দজক্ষ গ্রণ 

কজযজছ। অা কযা মায় শ্রতভকজদয কল্যাজণ গৃীত এ কর দজক্ষ ও কাম মক্রভ ম্পন্ন জর তা জদজ 

দক্ষ জনতি সৃ তি, তধক কভ মংস্থা জনয সুজমাগ এফং ঈৎাদনীরতা বৃতিয ভাধ্যজভ অথ ম -াভাতজক 

ঈন্নয়জন প্রতযক্ষ ভূতভকা যাখজত ক্ষভ জফ। 

২.০ ভন্ত্রণারজয়য প্রধান কাম মাফতর:  

 শ্রতভকজদয তক্ষা, কল্যাণ াধন ও াভাতজক তনযািা তফধান; 

 শ্রভ প্রান, প্রতক্ষজণয ভাধ্যজভ প্রততক্ষত জনতি তততয ও কভ মংস্থান সুজমাগ সৃতি; 

 জেড আঈতনয়ন তনফন্ধন, তল্প ও শ্রভ তফজযাধ তনষ্পতি, ন্যযনতভ ভজুযী তনধ মাযণ ও ফাস্তফায়ন এফং তল্প 

কাযখানা তনফন্ধন কামক্রভ; 

 শ্রভ অআন প্রণয়ন, প্রজয়াগ এফং তশুশ্রভ তনযন; 

 শ্রভ ও জনতি ব্যফস্থানায জক্ষজে অআ.এর.ও  ন্যান্য অন্তজমাততক ংস্থামূজয াজথ ভন্বয় 

ও চুতি ম্পাদন; 

 জদজ যকাতয ও জফযকাতয ম মাজয় দক্ষতা ঈন্নয়ন ও কভ মমুখী প্রতক্ষণ কামক্রজভয ভন্বয়; 

 কারখানা ও প্রতিষ্ঠানন কমপ্লানেন্স তনতিিকরণ। 

 

 

 



 

2 
 

৩.০ ভন্ত্রণারজয়য জকৌরগত ঈজেশ্য ও নাযী ঈন্নয়জন এয প্রাতিকতা: 

 তল্প কাযখানায় কভ মযত শ্রতভকজদয কল্যাণ াধন ও কভ মতযজফ ঈন্নয়ন: জদজয তল্পঘন এরাকায় 

শ্রভ কল্যাণ জকন্দ্রগুজরায ফস্থান ওয়ায় গাজভ মন্ট ও চা তজল্পয নাযী শ্রতভকযা প্রতক্ষণ ও 

স্বাস্থযজফা াজে, মা যাতয নাযী ঈন্নয়জন প্রতযক্ষ প্রবাফ যাখজছ। 

 দক্ষ শ্রভতি সৃতিয ভাধ্যজভ ফতধ মত কভ মংস্থান: প্রতক্ষণ জকন্দ্রমূজ প্রতক্ষণ গ্রজণয জক্ষজে 

নাযীজদয ভান সুজমাগ যজয়জছ। পজর কভ মংস্থাজনয ভাধ্যজভ নাযীজদয ক্ষভতায়ন ও তিান্ত গ্রজণ 

ক্ষভতা বৃতি াজে। 

 ঝুঁতকপূণ ম কাজজ তনজয়াতজত তশুশ্রভ তনযন: ঝুঁতকপূণ ম কাজজ তনজয়াতজত তশুজদয ভজধ্য জভজয় তশুও 

ন্তর্ভ মি যজয়জছ। ঈানুষ্ঠাতনক তক্ষা ও দক্ষতা ঈন্নয়ন প্রতক্ষজণয ভাধ্যজভ ঈি জভজয় তশুযা 

বতফষ্যজত ভানফম্পদ তজজফ গজে ওঠায সুজমাগ াজফ।  

 

৪.০ নাযীয গ্রগতত  ও তধকায প্রততষ্ঠায় ভন্ত্রণারজয়য ভূতভকা: 

৪.১   ফাংরাজদ তযংখ্যান ব্যযজযা কর্তমক তযচাতরত ২০১১ াজরয অদভশুভাযী নুমায়ী জদজয জনংখ্যায 

প্রায় জধ মক নাযী । এ বৃৎ জনজগাষ্ঠীজক ততছজয় জযজখ জদজয ঈন্নয়জনয গতত ত্বযাতন্বত কযা ম্ভফ । 

“Labour Force Survey-2010” নুমায়ী ২০১০ াজর জদজ ১৫ ফছয ফয়জয উজবম 

থ মননততকবাজফ কভ মক্ষভ নাযী শ্রতভজকয ংখ্যা তছর ১.৭২ জকাটি । জদজয তধকাং নাযী তফনা 

াতযশ্রতভজক াতযফাতযক শ্রভ থফা প্রাততষ্ঠাতনক খাজত শ্রভ তদজে। জ কাযজণ অতথ মকবাজফ স্বাফরম্বী না 

ওয়ায় তযফাজয এফং ভাজজ নাযীয ফস্থান সুদৃঢ় নয় । শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়  জদজ এফং 

তফজদজয শ্রভ ফাজাজয নাযীয তধক াজয ংগ্রজণয সুজমাগ সৃতিয রজক্ষয নাযী শ্রতভকজদয জন্য 

ঈযুি প্রতক্ষণ প্রদান, কভ মংস্থাজনয সুজমাগ সৃতি এফং কভ মযত নাযী শ্রতভকজদয াতফ মক কল্যাজণ তফতবন্ন 

কাম মক্রভ তযচারনা কযজছ। পজর জদীয় শ্রভফাজাজয তফজল কজয ততযী জালাক তজল্প নাযী শ্রতভকজদয 

ফতধ মত াজয ংগ্রজণয াাাত তফজদজয শ্রভফাজাজযও নাযী শ্রতভকযা ংগ্রণ কযজছ। 

৪.২ Sustainable Development Goals-এর Goal 8 বাস্তবােনন তড তমতনস্ট্র তানব 

শ্রম ও কম মংস্থান মন্ত্রণাে কাজ কনর যানে। Goal 8- এর তবতিন্ন টানগ মট বাস্তবােনন অর্ মাৎ টানগ মট 

8.5, 8.7 এবং 8.8 (কর প্রকায তশু শ্রভ তনযন, জাবন কভ মতযজফ তনতিতকযণ এফং 

ভকাজজ নাযী পুরুজলয ভ  ভজুতয তনতিতকযণ) ফাস্তফায়জন তফতবন্ন দজক্ষ গ্রণ কযা  জয়জছ। জাতীয় 

শ্রভনীতত, ২০১২ জত নাযী শ্রতভজকয জন্য ভ ভজুতয ও ভতধকাজযয ঈয গুরুত্বাজযা নাযী 

শ্রতভকজদয জন্য কর ধযজণয ভজুতয তফলম্য তনযজনয কথা ফরা জয়জছ । ফাংরাজদ কর্তমক 

নুভথ মনকৃত অআ.এর.ও-এয ৩৩টি কনজবনজনয ভজধ্য ৭টি কনজবনজন নাযী শ্রতভকজদয তধকায ও 

ভম মাদায ঈয গুরুত্বাজযা কযা জয়জছ। এ ছাোও ফাংরাজদ শ্রভঅআন , ২০০৬ (ংজাতধত ২০১৮) এয 

ধাযা-৯৩, ৯৪ ও ৯৫ এ ভতরা শ্রতভকজদয জন্য তফশ্রাভ কক্ষ, তশু তদফামত্ন জকন্দ্র ভতরাজদয কল্যাজণ 

তফজল ব্যফস্থা যাখায কথা ফরা জয়জছ । জ নুমায়ী প্রজয়াজনীয় কাম মক্রভ গ্রণ কযা জয়জছ । গাজভ মন্ট 

শ্রতভকজদয ন্যযনভত ভজুযী ৫,৩০০/- টাকা জথজক বৃতি কজয ৮,০০০/- টাকা পুনঃতনধ মাযণ কযা জয়জছ। এ 

কর দজক্ষ গ্রজণয পজর নাযীজদয কভ মংস্থাজনয সুজমাগ প্রাতযত জয়জছ , কভ মযত নাযী শ্রতভকজদয 

কল্যাণ তনতিত কযায় তাজদয ঈৎাদনীরতা এফং ক্ষভতা বৃতি াজে, মা নাযী ঈন্নয়জন তথা জদজয 

থ মননততক ঈন্নয়জন গুরুত্বপূণ ম ভূতভকা যাখজছ। 
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৪.৩ শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারজয়য অওতায় “ফাংরাজদজ ঝুঁতকপূণ ম কাজজ তনজয়াতজত তশুশ্রভ তনযন ” 

ীল মক প্রকজল্পয ৩ (ততন) টি ম মাজয় ৯০,০০০ (নব্বআ াজায) তশু শ্রতভকজক ১৮ ভাব্যাী ঈানুষ্ঠাতনক 

তক্ষা ও ৬ ভা ব্যাী দক্ষতা ঈন্নয়ন প্রতক্ষণ প্রদাজনয ভাধ্যজভ কভ মক্ষভ কজয জতারা জয়জছ এফং 

প্রতক্ষণ জজল তশুজদয ংতিি জেজডয অজরাজক প্রজয়াজনীয় ঈকযণ যফযা কযায ভাধ্যজভ ঝুঁতকপূণ ম 

কাজ জত জফয কজয স্বাবাতফক  জীফজন তপতযজয় অনায কাম মক্রভ ম্পন্ন কযা  জয়জছ।  “ফাংরাজদজ 

ঝুঁতকপূণ ম কাজজ তনজয়াতজত তশুশ্রভ তনযন (৪থ ম ম মায়) ” লী মক প্রকজল্পয ভাধ্যজভ ১ রক্ষ তশুজক ২০২০ 

াজরয ভজধ্য দক্ষতা ঈন্নয়ন প্রতক্ষণ প্রদাজনয ভাধ্যজভ কভ মক্ষভ কজয গজে জতারায তযকল্পনা গ্রণ কযা 

জয়জছ। এ প্রকজল্পয ঈকাযজবাগী তশুজদয ভজধ্য জভজয় তশুযাও ন্তর্ভ মি। 

 

৪.৪ শ্রভ অআন, ২০০৬ (ংজাতধত ২০১৮)-এয ধাযা ২৩৪-এয তফধান নুমায়ী ফাংরাজদ শ্রতভক কল্যাণ 

পাঈজন্ডন গঠন কযা জয়জছ। তবাগ যপ্তানীমূতখ গাজভ মন্ট জক্টজযয জন্য একটি জকন্দ্রীয় ততফর এফং 

প্রাততষ্ঠাতনক ও প্রাততষ্ঠাতনক  ঈবয় খাজত তনজয়াতজত শ্রতভকজদয জন্য শ্রতভক কল্যাণ পাঈজন্ডন গঠন 

কযা জয়জছ। এ ততফর জত জকান শ্রতভক দূঘ মটনাজতনত কাযজণ কজভ ম ক্ষভ জর, সুস্থয জর থফা 

কভ মস্থজর অত জর তাজদযজক অতথ মক নুদান জদয়া য়। মাজদয ভজধ্য তধকাং ভতরা শ্রতভক। 

২০১৭-১৮ থ ম-ফছজয জকন্দ্রীয় ততফর জথজক গাজভ মন্ট জক্টজযয শ্রতভকজদয ৩০,৯৪,৩৬,৬৩৯/- (তে 

জকাটি চুযানব্বআ রক্ষ ছতে াজায ছয়ত ঈনচতি) টাকা অতথ মক নুদান প্রদান কযা জয়জছ। একআ 

থ ম-ফছজয শ্রতভক কল্যাণ পাঈজন্ডন জথজক শ্রতভকজদয জন্য ৭,১২,৩৫,০০০/- (াত জকাটি ফায রক্ষ 

পঁয়তে াজায) টাকা অতথ মক নুদান প্রদান কযা জয়জছ। প্রসূতত শ্রতভকজদয প্রাততষ্ঠাতনক/প্রাততষ্ঠাতনক 

ঈবয় খাজত অতথ মক নুদান প্রদান কযা য়। 

 

৪.৫ ফাংরাজদজ গৃকভী তজজফ তফপুর ংখ্যক জনজগাতষ্ঠ তনজয়াতজত যজয়জছ। মাজদয প্রায় ৯০% ভতরা।  

শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় কর্তমক ‘‘গৃকভী সুযক্ষা ও কল্যাণ নীতত, ২০১৫ তজযানাজভ একটি নীততভারা 

প্রণয়ন কযা জয়জছ। এ নীততভারা প্র ণয়ন ও ফাস্তফায়জনয ভাধ্যজভ গৃকভীজদয তধকায এফং তাজদয 

াভাতজক তনযািা তনতিত কযা জে।  গৃকভীযা শ্রতভক তজজফ স্বীকৃতত এফং শ্রতভ জকয ভম মাদা রাব 

কযজছ। নীততভারায় গৃকভীজদয ভজুতয তনধ মাযজণয তফলজয় প্রজয়াজনীয় তদক তনজদ মনা যজয়জছ। অা কযা 

মায় এ নীততয কাম মকয ফাস্তফায়জনয ভাধ্যজভ ফাংরাজদজ গৃকভী জদয স্বাথ ম ও তাজদয াভাতজক কল্যাণ 

তনতিত কযা মাজফ। 

 

৪.৬ শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারজয়য  আওিাধীন শ্রম অতধদপ্তনরর ৪টি তলল্প ম্পকম তলক্ষােিন (আইআরআই) 

এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ ককনের মাধ্যনম শ্রতমকনদর ৫ তদন কমোদী (শ্রতমক ও মাতক ক্ষনক) এবং চার 

প্তা কমোদী (শ্রতমক, মাতক ও ংতিষ্ট কম মকিমা ও কম মচারীনদর ) প্রতলক্ষণ প্রদান করা ে।  শ্রতমক 

তলক্ষা প্রতলক্ষণ ককা মগুনানি এবং তবনল কনর গানম মন্ট কক্টকরর শ্রতমক তলক্ষা প্রতলক্ষণ গুনানি নারী 

শ্রতমনকর ংখ্যা প্রাে ৬০% কর্নক ৮০%। অন্যতদনক ৪টি তলল্প ম্পকম তলক্ষােিন এর ৪ প্তা কমোদী 

প্রতলক্ষনন নারী শ্রতমক কম মকিমার ংখ্যা প্রাে ২০% কর্নক ৩০%। চা তলল্প কক্টনরও নারী শ্রতমনকর 

ংখ্যা পুরু শ্রতমনকর কচনে কবলী। এ তলনল্প কমাট শ্রতমক ংখ্যা ১,০৫,০০০ জন প্রাে। 

 

৪.৭ ৪টি তলল্প ম্পকম তলক্ষােিন এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ ককনে দুই ধরননর প্রতলক্ষণ ককা ম তরচানার জন্য 

২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্ ম-বছনর বরানের তরমাণ ৯০,০০,০০০ (নব্বই ক্ষ) টাকা। এর মনধ্য 

নারী শ্রতমক ক শ্রতমকনদর প্রতলক্ষণ ম্মানী িািা প্রতিতদন জন প্রতি ১৫০ টাকা। জুাই/২০১৮ 

কর্নক তডনম্বর/২০১৮ য মন্ত ০৪ টি আইআরআই এবং ৩২ টি শ্রম কল্যাণ ককনের মাধ্যনম ৫,২২২ জন 

শ্রতমক কম মচারীনক প্রতলক্ষন প্রদান করা নেনছ। আলা করা যানে আগামী ২০১৮-২০১৯  অর্ ম-বছকর 

ন্যূনিম ১২,০০০ জন শ্রতমক কম মচারীনক প্রতলক্ষণ প্রদান ম্ভব নব। 
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৪.৮ শ্রম অতধদপ্তনরর অধীনস্থ ৩২ টি শ্রম কল্যাণ ককনের মাধ্যনম শ্রতমক ও শ্রতমক তরবানরর দস্যনদর 

মনধ্য তবনামূনল্য তচতকৎা কবা প্রদান করা নে র্ানক। ২০১৮-২০১৯ অর্ ম বৎনর ৩২টি শ্রম কল্যাণ 

ককে কর্নক (জুাই/১৮-তডনম্বর/১৮) তচতকৎা কবা গ্রণকারীর ংখ্যা তনন্মরূ:  

কমাট শ্রতমক ংখ্যা ৩৯,৬১২ জন। 

নারী শ্রতমনকর ংখ্যা ২৭,৭২৯ জন। 

পুরু শ্রতমনকর ংখ্যা ১১,৮৮৩ জন। 

 

৪.৯ কেড ইউতনেননর কায ম তনব মাী কতমটিনি নারীনদর জন্য সুতনতদ মষ্ট আন (ন্যূনিম ১০% মতা দস্য) 

ংরক্ষনণর জন্য শ্রম আইনন তবধান রনেনছ যা শ্রম অতধদপ্তর বাস্তবােন করনছ। 

 

৪.১০ তবনদনলর শ্রম বাজানর নারীর অতধক ানর অংলগ্রননর সুনযাগ সৃতষ্টর নক্ষূ শ্রম অতধদপ্তর নারী 

শ্রতমকনদর প্রতলক্ষনণর উর গুরুত্ব তদনে। গানম মন্ট তলনল্প কম মরি প্রাে ৮০% শ্রতমক নারী শ্রতমক, যানদর 

অতধকার ম্পমনক নচিন ওো এবং ক্ষমিােন ম্পনকম শ্রম অতধদপ্তর তবতিন্ন প্রতলক্ষণ এবং 

ওোকমলনর আনোজন কনর যানে। নারী গানম মন্ট কমীনদর জন্য বন্দর, নারােনগঞ্জ ও কালুরঘাট, 

চট্টগ্রানম কম মজীবী মতা কানে তনতম মি নে। 

 
৪.১১ শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় কর্তমক নাযী ঈন্নয়জনয রজক্ষয তনম্ন রূ অআন ও নীতত প্রণয়ন  ও ংজাধন 

কযা জয়জছ: 

 অআ.এর.ও (ILO) কনজবনন নুমায়ী শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় কর্তমক গৃকজভ ময াজথ ংতিি 

বৃৎ শ্রভজগাষ্ঠীজক শ্রতভক তজজফ স্বীকৃতত প্রদান এফং তাজদয সুজমাগ -সুতফধা তনতিত কযায রজক্ষয 

গৃকভী সুযক্ষা ও কল্যাণনীতত, ২০১৫ প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

 ফাংরাজদ শ্রভ অআন , ২০০৬ যুজগাজমাগী কযায রজক্ষয ফাংরাজদ শ্রভ  (ংজাধন) অআন, ২০১৮ 

প্রণয়ন কযা জয়জছ। এ অআজনয ধীজন শ্রভ তফতধভারা ২০১৫ প্রণয়ন কযা জয়জছ।  এ তফতধভারায় নাযী 

শ্রতভকজদয প্রসূতত কল্যাণ সুতফধা তনতিত কযায তফধান যাখা জয়জছ এফং মথামথ কভ মতযজফ ফজায় 

যাখায জন্য কভ মজীফী ভতরাজদয প্রতত যুতিংগত অচযজণয তফধান যাখা জয়জছ; 

 ফাংরাজদজ প্রথভফাজযয ভজতা করকাযখানায় কভ মযত শ্রতভকজদয কল্যাজণ জাতীয় জাগত স্বাস্থয ও 

জপটি নীততভারা ২০১৩ প্রণয়ন কযা জয়জছ এফং তা ফাস্তফায়জনয জন্য তফতবন্ন কামক্রভ চরভান।  

৫.০ ভন্ত্রণারজয়য গ্রাতধকায ব্যয় খাত/কভ মসূতচমূ এফং নাযী ঈন্নয়জন এয প্রবাফ:  

গ্রাতধকাযম্পন্ন ব্যয় 

খাত/কভ মসূতচমূ 

নাযী ঈন্নয়জন প্রবাফ (প্রতযক্ষ ও জযাক্ষ) 

১. শ্রতভকজদয কল্যাণ াধন ও 

তজল্প কভপ্লাজয়ন্প ফজায় যাখা  

 

 শ্রতভকজদয কল্যাজণ তফদ্যভান অআন, নীততভারা মথামথবাজফ ফাস্তফায়ন 

জে তকনা জ তফলয়গুজরা তদাযতকয জন্য করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান 

তযদ মন এফং শ্রভ তযদপ্তযজক তধদপ্তজয ঈন্নীত কযা জয়জছ। পজর এ 

দুটি তধদপ্তজযয কামক্রজভ গততীরতা বৃতি জজয়জছ এফং তা শ্রতভকজদয 

কল্যাণ াধজন গুরুত্বপূণ ম ভূতভকা ারন কযজছ। 

 তল্প কাযখানায ঈৎাদন বৃতিয স্বাজথ ম শ্রতভকজদয নাযী  ও পুরুল তনযািা 

ও স্বাস্থযজফা মাফতীয় কল্যাণ তথা তডজন্ট ওয়াকমজপ্ল তনতিত কযায 

জন্য তফতবন্ন দজক্ষ গ্রণ কযা জয়জছ।  
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গ্রাতধকাযম্পন্ন ব্যয় 

খাত/কভ মসূতচমূ 

নাযী ঈন্নয়জন প্রবাফ (প্রতযক্ষ ও জযাক্ষ) 

 করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তয এফং শ্রভ তধদপ্তজযয 

ভাধ্যজভ শ্রতভকজদয কল্যাণ াধন ও তজল্প কভপ্লাজয়ন্প ফজায় যাখায জন্য 

নানামুখী দজক্ষ গ্রণ কযা জয়জছ। এ দজক্ষমূজয ভাধ্যজভ 

গাজভ মন্ট তল্প তফতবন্ন তজল্প কভ মযত নাযী শ্রতভকযাও ঈকৃত জেন।  

 ফাংরাজদ শ্রভ অআন-২০০৬ (ংজাতধত ২০১৮) নুমায়ী করকাযখানা 

ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তয  করকাযখানা ও তফতবন্ন প্রততষ্ঠান 

তযদ মজনয ভাধ্যজভ নাযী শ্রতভকজদয তধকায ফাস্তফায়জনয কাজ মথা- 

জফতন-বাতাতদ, কভ মতযজফ, নাযী শ্রতভকজদয ভার্তত্বকারীন ছুটি, জড-

জকয়ায জন্টায স্থান, ওয়ারুজভয ব্যফস্থা এফং জাগত স্বাস্থয তনযািা 

তনতিত কযা য়। তডজম্বয ২০১৮ ম মন্ত াযাজদজ তফতবন্ন কাযখানা 

প্রততষ্ঠাজন ৪৫৩৭টি জড-জকয়ায জন্টায স্থান কযা জয়জছ। করকাযখানা  

ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তজযয তযদ মকজদয তনয়তভত তযদ মন, 

ঈদ্বুিকযণ বা ও জমাতগতায় ২০১৭-১৮ থ ম-ফছজয (জুরাআ-২০১৭ 

জত জুন-২০১৮ মন্ত) াযাজদজ প্রায় ৮৭২৬ জন নাযী শ্রতভকজক 

প্রসূতত/ভার্তত্ব কল্যাণ সুতফধা প্রদান কযা জয়জছ।  

 করকাযখানা ও প্রততষ্ঠান তযদ মন তধদপ্তজযয অওতাধীন Gender 

Equality and Women ’s Empowerment at 

Workplace Project এয ভাধ্যজভ একটি Guide line 

তততয কযা জয়জছ এফং চা ফাগাজনয ৫৭০০ জন শ্রতভকজক 

HIV/AIDS তফলজয় জচতনতা বৃতি কযা জফ। আজতাভজধ্য 

প্রতক্ষণমূরক বায় দুআ তাতধক চা শ্রতভকজক Sexual and 

Reporductive Health and Rights ও 

HIV/AIDS তফলজয় জচতন কযা জয়জছ। 

২. দক্ষ শ্রভতি সৃতি  ৪ টি তল্প ম্পকম তক্ষায়তজনয ভাধ্যজভ জেড আঈতনয়ন জনর্তবৃন্দ, 

াধাযন শ্রতভক, ব্যফস্থানা কভ মকতমা এফং তফতবন্ন যকাতয ও 

জফযকাতয প্রততষ্ঠাজনয কভ মকতমাজদয শ্রভ প্রান, শ্রভ ব্যফস্থানা, 

শ্রভ অআন, শ্রভ ভান, শ্রভ কল্যাণ, ভানফীয় ম্পকম, াভাতজক 

তনযািা আতযাতদ তফলজয় প্রতক্ষণ প্রদান কযা জে। 

 ৩২ টি শ্রভ কল্যাণ জকজন্দ্রয ভাধ্যজভ শ্রতভকগণজক শ্রভ অআন, শ্রভ 

স্বাস্থয ও অন্যান্য তফলজয় প্রতক্ষণ প্রদান কযা জে। 

 এফ প্রতক্ষণাথীজদয ভজধ্য নাযী শ্রতভজকয ংখ্যা ৬০-৮০% এফং 

নাযী শ্রতভক কভ মকতমায ংখ্যা ২০-৩০% 

৩. তশুশ্রভ তনযন  “বাংানদনল ঝুঁতকপূণ ম তলশু শ্রম তনরন” লী মক প্রকনল্পর আওিাে ৩টি 

য মানে ৯০,০০০ তলশু শ্রতমকনক ১৮ ভা ব্যাী ঈানুষ্ঠাতনক তক্ষা এফং 

৯টি জেজড ৬ ভাব্যাী দক্ষতা ঈন্নয়ন প্রতক্ষণ প্রদান কযা জয়জছ।  
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গ্রাতধকাযম্পন্ন ব্যয় 

খাত/কভ মসূতচমূ 

নাযী ঈন্নয়জন প্রবাফ (প্রতযক্ষ ও জযাক্ষ) 

প্রজণাদনাস্বরূ প্রততভাজ ১৬০ টাকা াজয ঈবৃতি প্রদান কযা জয়জছ । 

প্রতক্ষণ জজল অত্মকভ মংস্থান সৃতিয রজক্ষয ৫০ % তশু শ্রতভকজক 

জেডওয়াযী ঈকযণ যফযা কযা জয়জছ। 

 ঈি ৯০,০০০ জন তশু শ্রতভজকয ভজধ্য নাযী তশুশ্রতভজকয ংখ্যা 

২৭৪৬৮ জন। ঈি নাযী তশু শ্রতভকযা পুরুল তশু শ্রতভকজদয াাাত 

ঈানুষ্ঠাতনক তক্ষা গ্রণ কজযজছ এফং একআ াজথ দক্ষতা ঈন্নয়ন 

প্রতক্ষণও গ্রণ কজযজছ । ঈি নাযী তশুশ্রতভকজদয অত্ম -কভ মংস্থাজনয 

সুজমাগ ততযী জয়জছ । ঝুঁতকপূণ ম কাজজ তনজয়াতজত তশু শ্রতভকজদয 

প্রতক্ষণকারীন ঈবৃতি প্রদাজনয পজর দতযদ্র্ প্রতক্ষণাথীযা দক্ষতা 

ঈন্নয়নমূরক প্রতক্ষণ গ্রজণয াাাত অতথ মকবাজফও রাবফান জয়জছ। 

  “বাংানদনল ঝুঁতকপূণ ম তলশু শ্রম তনরন (৪র্ ম য মাে)” লী মক প্রকল্প 

(২০১৭-২০২০) এয ভাধ্যজভ ঝুঁতকপূণ ম কানজ তননোতজি ১,০০,০০০ তলশু 

শ্রতমকনক (ফারক-ফাতরকা) উানুষ্ঠাতনক তলক্ষা ও দক্ষিা উন্নেন প্রতলক্ষণ 

প্রদাননর মাধ্যনম উক্ত কলা কর্নক প্রিূাানরর ব্যবস্থা করা নব। এ 

নক্ষূ ঝুঁতকপূণ ম কানজ তননোতজি তলশু শ্রতমকনদর তচতিি কনর িানদর 

জন্য ৬ মা কমোতদ উানুষ্ঠাতনক তলক্ষা এবং ৪ মা কমোতদ দক্ষিা 

উন্নেনমূক তলক্ষার ব্যবস্থা করা নব। প্রতলক্ষণকান প্রনিূক তলশুনক 

১,০০০/- (এক াজার) টাকা ানর মাতক িািা প্রদাননর তরকল্পনা 

আনছ। তলক্ষা ককেমূন তননোতজি তলক্ষক/প্রতলক্ষকনদর কবিন ােিা 

তননব প্রতিটি তলক্ষানকনের জন্য এাকানিনদ তনতদষ্ট ানর অর্ ম প্রদান 

করা নব। ১২ কজার ১৪টি তটি করনানরলন এবং ২টি উনজাে 

প্রকল্পটি বাস্তবাতেি নব। 

 

৬.০ ভন্ত্রণারজয়য জভাট ফাজজজট নাযী ঈন্নয়জন ব্যয়: 

                                                                                              (জকাটি টাকায়) 

তফফযণ 

ফাজজট ২০১৯-২০ ংজাতধত  ২০১৮-১৯ ফাজজট ২০১৮-১৯ 

ফাজজট 

নাযীয তস্যা 

ংজাতধত 

নাযীয তস্যা 

ফাজজট 

নাযীয তস্যা 

নাযী তকযা 

ায 

নাযী তকযা 

ায 

নাযী তকযা 

ায 

জভাট ফাজজট          

ভন্ত্রণারজয়য ফাজজট ২৪৮.০৪   ২৭১.০৫   ২২৭.০১   

ঈন্নয়ন ফাজজট ১২৬.৪৮   ১৬৩.১৮   ১১৫.৭০   

তযচারন ফাজজট ১২১.৪৬   ১০৭.৮৭   ১১১.৩১   
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        সূে: অয.ত.তজ.ত. ডাটাজফআজ 

৭.০ গত ততন ফছজয নাযী ঈন্নয়জন ভন্ত্রণারজয়য প্রধান কভ মকৃতত তনজদ মক (K.P.I.) মূজয জমন: 

 

কভ মকৃতত তনজদ মক (KPI) 

 

একক 

 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃি 

ক)  করকাযখানায কভ মতযজফ ম্পতকমত কভপ্লায়ন্প 
ংখ্যা 

৩৫৬৫ ২৭০০  

খ) দক্ষতা ঈন্নয়ন ংক্রান্ত প্রতক্ষণ/ওয়াকম/জতভনায ৩৭০৫ ৩২২০  

 

 

৮.০ নাযী ঈন্নয়জন ভন্ত্রণারজয়য াপল্যমূ:  

৮.১ গাজভ মন্ট তল্প জক্টজয প্রায় ৪০ রক্ষ নাযী -পুরুল কভ মযত অজছ । তাজদয ভজধ্য ৮০ বাগআ নাযীশ্রতভক । 

গাজভ মন্ট তজল্পয শ্রতভকজদয ন্যযনতভ ভজুতয ৫,৩০০/- টাকা জথজক বৃতি কজয ৮,০০০/- টাকায় 

পুনঃতনধ মাযণ কযা জয়জছ । শ্রতভকজদয ন্যায্য ভজুতয তনধ মাযজণয তফলয়টি যকায তযন্ত গুরুজত্বয াজথ 

তফজফচনায় তনজয় গাজভ মন্ট তল্প ৪৩টি জফযকাতয তল্প জক্টজযয ন্যযনতভ ভজুতয পুনঃ তনধ মাযণ কজযজছ। 

মাতায়াত, তচতকৎা, খাদ্য ও জড-জকয়ায বাতায ব্যফস্থা কযা জয়জছ। শ্রতভকজদয ন্যায্য ভজুতয তনধ মাতযত 

ওয়ায় নাযী ঈন্নয়জন এটি প্রতযক্ষ ভূতভকা ারন কযজফ।  

৮.২ ঈিযফজিয দাতযদ্র্ীতেত এরাকায ভতরা জনজগাষ্ঠীজক প্রতক্ষণ প্রদাজনয ভাধ্যজভ ততযী জাাক তজল্প 

কভ মংস্থাজনয রজক্ষয তফশ্বব্যাংজকয থ মায়জন প্রায় ৩২৪ জকাটি (ততনত চতব্ব জকাটি ) টাকা প্রাক্কতরত 

ব্যজয় Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) 

ীল মক একটি প্রকল্প তডজম্বয ২০১৮-এ ভাপ্ত জয়জছ। এ প্রকজল্পয ভাধ্যজভ জদজয ৩টি এরাকায় (ঢাকা, 

চেগ্রাভ, ইশ্বযতদ) ডযজভটতয ও জেতনং জন্টায গজে জতাজর জদজয ঈিযফজিয দাতযদ্র্ীতেত এরাকায যুফ 

ভতরাজদয গাজভ মন্ট জেজড প্রতক্ষণ প্রদাজনয ভাধ্যজভ কভ মংস্থান ঈজমাগী কজয গজে জতারা জয়জছ। 

২০১২ জথজক ২০১৮ তডজম্বয মন্ত  ৬ ফছয জভয়াজদ প্রকল্পটি ফাস্তফাতয়ত জয়জছ। তডজম্বয  ২০১৮ ম মন্ত 

৯০২০ জন যুব ভতরাজক প্রতক্ষণ প্রদান কযা জয়জছ এফং ৬০৩৫ জন ইনিামনধ্য চাকুযীজত প্রজফ 

কজযজছন। 

৮.৩ গৃকনম ম তননোতজি শ্রতমনকর ৯০ িাগই মতা। গৃ কভী সুযক্ষা ও কল্যাণ নীতত-২০১৫ প্রণয়ন কযা 

জয়জছ মা ফাস্তফায়জনয জন্য তফতবন্ন দজক্ষ গ্রণ কযা জয়জছ। পরশ্রুততজত গৃকজভ ম তনজয়াতজত ভতরা 

 কর শ্রতভজকয তধকায সুযতক্ষত জয়জছ।   

৮.৪ ফাংরাজদজ জাাক তজল্প  কভ মযত শ্রতভকজদয প্রায় ৮০% বাগ শ্রতভক নাযী। এফ নাযী শ্রতভকজদয তকছু 

ং ভাজঝ ভাজঝ তংতায তকায জে।  “প্রজভাটিং জজন্ডায আকুযয়যাতরটি এন্ড তপ্রজবনটিং বাজয়াজরন্প 

এজগআনস্ট ঈআজভন এযাট ওয়াকম জপ্ল”  প্রকল্পটিয ভাধ্যজভ কভ মজক্ষজে ভতরাজদয জজন্ডায বাজয়াজরন্প , 

Sexual and Non Sexual Harassment এবং মতা শ্রতমকনদর তনরাদ কম মতরনবল এর উর 

প্রতলক্ষণ প্রদান করা নেনছ।  

৮.৫ এছাো ও শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় নাযীফান্ধফ শ্রভনীতত প্রণয়জনয জপ্রক্ষাজট ভতরা ও তশু তফলয়ক 

ভন্ত্রণারজয়য াজথ তনতফেবাজফ কাজ কজয মাজে। 
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৮.৬ নাযী ঈন্নয়জন শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় গৃীত প্রকল্প তকবাজফ একজন নাযীয ঈন্নত জীফনমাজন 

াায্য কজযজছ জ তফলজয় জক স্টযাতড ফা াপল্য গাথা: 

“নদ মান এতযয়া ম তযডাকন ফ জাবাটি ম আতনতজয়টিব” (নাযী) প্রকজল্পয একটি জক স্টাতড 

এটি ২০ ফছজযয ফাংরাজদজ গ্রাজভ ফা কযা  একজন নাযী সুতপয়া খাতুজনয গল্প  । তাঁয ১১ ফছয ফয়জ 

২০ ফছজযয এক যুফজকয াজথ তফজয় য়। খাদ্য ও অশ্রজয়য তফতনভজয় তততন যান্না, জধায়া, গরু-ছাগজরয মত্ন 

এ জাতীয় কাজ ১৫ দজস্যয একটি জমৌথ তযফাজযয জন্য কযজতন। জআ াজথ ন্তান ধাযন ও ন্তাজনয 

মত্ন কযজত ত তাজক । তাঁয ফাফা তায ঞ্চজয়য ফ তাঁয তফজয়য জন্য ব্যয় কজযন জম ফযজক তততন কখনআ 

জদজখন তন। 

প্রতততদন তাজক শ্বশুয ফােীয নানা তযাচায য কযজত ত। াযাক্ষন কাজ, অয কাজ। তফশ্রাভ, ঘুভ ও 

তচি তফজনাদজনয সুজমাগ তছর না। জআ াজথ জমৌতুজকয জন্য তযাচায, াযীতযক তনম মাতন এফং দস্থ 

কযা ত। একটি কন্যা তশুয জজন্য য জকান কাযণ ছাোআ তাজক এফং তায তশুজক ফােীয ফাতজয 

জপজর যাখা য়।  

সুতপয়া তায ফাফায ফােী তপজয এর কাযণ তায ন্য জকাথাও অয মাফায জায়গা তছর না। তায এফং তায 

কন্যায জন্য জকান থ ম না থাকায় তততন ২ ফায অত্মতযায জচিা কজযন।  

নাযী প্রকজল্পয প্রচায দর  এআ নাযীজক তাঁয এরাকায গৃকভী তজজফ তদতনক ৫০ টাকা অজয় কাজ কযা 

ফস্থায় তাঁয গল্প জানায য তাজক ৩ ভাজয একটি প্রতক্ষণ এয প্রস্তাফ জদয়। এছাো গ্রাজভ মন্ট তজল্প  

যীক্ষায় া কযজত াযজর তাঁজক চাকযী প্রদান কযা জফ এভন  প্রস্তাফ জদয়া য়।  

“নদ মান এতযয়া ম তযডাকন ফ জাবাটি ম আতনতজয়টিব” (নাযী) প্রকল্পটি  তফশ্ব ব্যাংজকয থ মায়জনয একটি 

প্রকল্প। জমখাজন ফদতভত নাযীজদয কাতযগযী রাআপ তির প্রতক্ষজনয ভাধ্যজভ গাজভ মন্ট কাযখানায় 

কভ মংস্থাজনয ব্যফস্থা কযা য়। এ জন্য ৩ টি প্রতক্ষণ জকন্দ্র ও ৩টি ডযজভটতয যজয়জছ। প্রকল্পটিয 

প্রাক্কতরত ব্যয় ৩২৪৩৪.০০ রক্ষ টাকায় ফাস্তফাতয়ত জয়জছ। প্রতক্ষজণয য সুতপয়া খাতুন একটি 

কাযখানায় াজযটয জদ ভাতক ৮০০০ টাকা জফতজন চাকুযী জনন। ৬ ভাজয ভজধ্য তততন জকায়াতরটি 

াজযটয ন। তাঁয ফতমভান জফতন ১৫,০০০ টাকা। তাঁয একটি ব্যাংক একাঈন্ট অজছ জমখাজন তততন 

ঞ্চয় কজযন। তততন তাঁয ফাফায জন্য ২ টি গরু তকজনজছন। তাঁয তনজজয থাকা-খাওয়া এফং তাঁয ন্তাজনয 

ব্যয়বায তততন ফন কযজত ক্ষভ। 
 

৯.০ বতফষ্যৎ কযণীয় ম্পজকম সুাতয: 

১. জদীয় তল্প কাযখানায় কভ মযত ভতরা কভীজদয তনযাদ কভ মতযজফ ও স্বাস্থযজফা তনতিতকযণ; 

২. নাযীজদয কাতযগতয তক্ষা ও প্রতক্ষণ গ্রজণ ঈদ্বুি কযায জন্য বৃতি প্রদান; 

৩. কভ মজক্ষজে নাযী কভীজদয ভ ভজুতয/ঈযুি ভজুযী তনতিতকযণ; 

৪. জদজয কর তল্প জক্টজয নাযীজদয ংগ্রজণয তযজফ সৃতি কযা; 

৫. ২০২১ ানর মনধ্য ক প্রকার ঝুঁতকপূণ ম তলশু শ্রম এবং ২০২৫ ানর মনধ্য ক প্রকার তলশু শ্রম 

তনরন; 

৬. প্রতক্ষজণয ভাধ্যজভ  নাযীজদয তধকতয/দক্ষ কজয গজে জতারা; 

৭. প্রাততষ্ঠাতনক জক্ষজে নাযী ও পুরুজলয ভজধ্য ভজুযী তফলম্য দূযীকযজণ কাম মব্যফস্থা গ্রণ; 

৮. নাযীয স্বাস্থয ও পুতিভান বৃতিজত ভূতভকা যাখায জন্য শ্রভ কল্যাণ জকন্দ্রগুজরাজক অযও তিারী 

কযা; 
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৯. নাযী শ্রতভজকয জন্য কভ মজক্ষজে তনযাদ অশ্রয় ও অফাজনয কাম মকয ব্যফস্থা গ্রণ; 

১০. যকাতয ও জফযকাতয কভ মস্থজর নাযীয তনযািা তনতিতকযজণ জমৌন য়যাতন তফজযাধী কতভটি গঠন; 

১১. যকাতয ও জফযকাতয ব্যাংক ঊণ প্রদাজনয ভাধ্যজভ  নাযীয অত্মকভ মংস্থাজনয সুজমাগ সৃতি কযা; 

১২. নাযীয কভ মংস্থাজনয রজক্ষয ঈজজরা ম মাজয় কাতযগতয ও ফাজাযমুখী প্রতক্ষণ প্রদাজনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

১৩. শ্রভ জনতিয জক্ষজে জজন্ডায তফবাতজত জডটা প্রণয়জনয ব্যফস্থা কযা এফং তা তফজিলণ কযা; 

১৪. নাযীজদয তফজদতক কভ মংস্থাজনয রজক্ষয ঈযুি প্রতক্ষজণয ব্যফস্থা কযা; 

১৫ পর নাযী ঈজদ্যািা গজে জতারায জক্ষজে প্রতক্ষণ যফতী ক্ষুদ্র্ ঊজণয ব্যফস্থা কযা। 

 

 

 

 


