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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার 
 

৭১-৭২ পুযাতন এশরপযান্ট রযাড, ইস্কাটন গাদড মন, যভনা, ঢাকা 

াংদ ও ভন্ব াখা 
 

 

 জুরাই, ২০১৮ ভাদয ভন্ব বায কাম মশফফযণী। 

 

রোযা মন : ড. নমভতা ারদায এনমডম 

  শেফ  

  প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার 

বায তাশযখ ও ভ : ১২/০৮/২০১৮ রফরা ১২.০০ ঘটিকা 

বায স্থান : ভন্ত্রণারদয বা কক্ষ 

বায উশস্থশত  : শযশষ্ট ক  ব্যষ্টদ্র  

 
 

রোযা মন উশস্থত করদক শুদবচ্ছা জাশনদ বায কাজ শুরু কদযন। বা   , ২০১৮ ভাদয ভন্ব বায  কাম মশফফযণী াঠ 

কযা । রকাদনা াংদাধনী না থাকা   , ২০১৮ ভাদয কাম মশফফযণীটি দৃঢ়ীকযণ কযা ।  অতঃয কাম মত্র অনুমাী শফস্তাশযত 

আদরােনারে শনদনাক্ত শদ্ধােমূ গৃীত : 
 

 আলরাচ্য 

মফলয় 

গত বায শদ্ধাে আদরােনা/ফাস্তফান অগ্রগশত গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফানকাযী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১.১ ইদনাদবন  

কশভটিয কাম মক্রভ 

ক)  ফাশল মক কভ মম্পাদন 

চুশক্ত অনুমাী রক্ষযভাত্রা 

অজমদনয রদক্ষয  

অশবদমাগ শনষ্পশিয ায 

বৃশদ্ধ কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ)  বা 

ফ মম্মশতক্রদভ 

অনুদভাশদত ২০১৮-১৯ 

অথ মফছদযয উদ্ভাফনী 

কভ মশযকল্পনা  মথাভদ 

ফাস্তফান কযদত দফ। 
 

 

 

 

ক) ভন্ত্রণার:   

                      জুরাই 

২  ৮                 

                 ভন্ত্রণার  

       ও রফাদদদরয      

             ২২৮             

      ২২৫   জুরাই              

            ৯৮.৬৮%  

শফএভইটিঃ                     

                           

                          

                            

                          

                      

                             

৯৮.২৩%   

খ)                ভন্ত্রণার ও  

দপ্তয/াংস্থায ২০১৮-১৯ অথ মফছদযয 

উদ্ভাফনী কভ মশযকল্পনায অনুদভাদন 

রদা দদছ। তৎদপ্রশক্ষদত উদ্ভাফনী 

কভ মশযকল্পনাটি                 

                  

 

 

 

ক)  ফাশল মক কভ মম্পাদন 

চুশক্ত অনুমাী রক্ষযভাত্রা 

অজমদনয রদক্ষয  

অশবদমাগ শনষ্পশিয ায 

বৃশদ্ধ কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ)  বা 

ফ মম্মশতক্রদভ 

অনুদভাশদত ২০১৮-১৯ 

অথ মফছদযয উদ্ভাফনী 

কভ মশযকল্পনা  

মথাভদ ফাস্তফান 

কযদত দফ। 
 

 

 

ক) অশবদমাগ শনষ্পশি 

কভ মকতমা (এনদপা মদভন্ট ও 

ভশনটশযাং) 

কভ মাংস্থান অনুশফবাগ ও 

দপ্তয/াংস্থা (কর) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ) ইদনাদবন টীভ 

ভন্ত্রণার 

ও 

দপ্তয/াংস্থা (কর) 
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 আলরাচ্য 

মফলয় 

গত বায শদ্ধাে আদরােনা/ফাস্তফান অগ্রগশত গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফানকাযী 

 

গ) এ ভন্ত্রণারদয 

প্রস্তুতকৃত টিশবশ 

শফএভইটিয আওতাধীন 

রজরা কভ মাংস্থান ও 

জনশক্ত অশপ ও 

টিটিশমূদ প্রদ মন 

কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ঘ) শডশজটার াশব ম 

রযাডম্যা ফাস্তফান 

াংক্রাে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) এ ভন্ত্রণারদয প্রস্তুতকৃত টিশবশ 

শফএভইটিয আওতাধীন রজরা 

কভ মাংস্থান ও জনশক্ত অশপ ও 

টিটিশমূদ প্রদ মন কযা দচ্ছ। 

ম্প্রশত এ ভন্ত্রণার নাযীয শনযাদ 

অশবফান শফলদ আদযা একটি 

টিশবশ প্রস্তুত কদযদছ। টিশবশটি 

কর টিশব েযাদনদর প্রোদযয 

প্রদাজনী দ্রফস্থা গ্রদণয অনুদযাধ 

জাশনদ ম্প্রশত তথ্য শেফ ফযাফয  

টিশবশয ৩০টি শশড ত্র রপ্রযণ 

কযা দদছ। টিশবশটি শফএভইটিয 

আওতাধীন রজরা কভ মাংস্থান ও 

জনশক্ত অশপদ এফাং টিটিশমূদ  

প্রদ মন কযায রদক্ষয ভাশযোরক 

শফএভইটি ফযাফয রপ্রযণ কযা 

দদছ। টিশবশগুদরা ভন্ত্রণারদয 

ওদফাইট ও ইউটিউদফ আদরাড 

কযা দদছ।               

              ৬           

                  ম কল্যাণ 

রফাড ম ও রফাদদদরয ভাধ্যদভ     

                         

             

ঘ) এ ভন্ত্রণারদয আদাজদন গত ১-

২ আগস্ট ২০১৮ তাশযদখ দুই শদন 

দ্রাী  শডশজটার াশব ম ফাস্তফান 

রযাডম্যা ২০২১ প্রস্তুশত ও 

শযকল্পনা কভ মারা ওদজ আন মা ম 

কল্যাণ রফাদড ময শিশপাং রন্টাদয 

অনুশিত । উক্ত কভ মারা এ 

ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায রভাট ১৩ 

জন কভ মকতমা অাংগ্রণ কদযন এফাং 

স্ব-স্ব দপ্তদযয কভ মশযকল্পনা 

প্রণনপূফ মক ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ এয 

শেফ (ভন্ব ও াংস্কায) এয 

উশস্থশতদত ম মাক্রদভ উস্থান 

কদযন। শডশজটার াশব ম রযাডম্যা 

কভ মারা গৃীত কভ মশযকল্পনামূ 

শনধ মাশযত ভদয ভদধ্য ফাস্তফান 

কযদত দফ ভদভ ম যুগ্মশেফ (ফাদজট) 

বাদক জানান।  

গ.১) এ ভন্ত্রণারদয 

প্রস্তুতকৃত টিশবশ 

শফএভইটিয আওতাধীন 

রজরা কভ মাংস্থান ও 

জনশক্ত অশপ ও 

টিটিশমূদ প্রদ মন 

কযদত দফ। 

 .২)                

      ৬           

                  ম 

কল্যাণ রফাড ম ও 

রফাদদদরয ভাধ্যদভ 

                

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঘ) শডশজটার াশব ম 

রযাডম্যা ২০২১ ীল মক 

কভ মারা গৃীত 

কভ মশযকল্পনামূ 

শনধ মাশযত ভদয ভদধ্য 

ফাস্তফান কযদত দফ। 

গ)ভাশযোরক/দ্রফস্থানা 

শযোরক 

শফএভইটি, কল্যাণ রফাড ম ও 

রফাদদর 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঘ) প্রান াখা 

ও  

আইটি াখা 

এফাং 

দপ্তয/াংস্থা (কর) 
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 আলরাচ্য 

মফলয় 

গত বায শদ্ধাে আদরােনা/ফাস্তফান অগ্রগশত গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফানকাযী 

২.১ ফামল িক 

কভ িম্পাদন চুমি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) কর াখা ই-নশথ 

কাম মক্রভ ফাড়াদত দফ। 

 

 

 
 

২) শফএভইটিয ফশগ মভন 

াখা প্রাপ্ত 

অশবদমাগমূদয ধযণ ও 

শনষ্পশিয তথ্য 

প্রশতদফদন ভন্ব াখা 

রপ্রযণ কযদত দফ। 

 

 

 

 

৩) শনধ মাশযত ভদয 

ভদধ্য APA ও NIS 

াংক্রাে কর কাম মক্রভ 

ফাস্তফান কযদত দফ। 

 

 

 

 

 ) জুরাই ২০১৮ এয ই-নশথ 

প্রশতদফদন অনুমাী ৩ রেশণয ৩৭টি 

ভন্ত্রণারদয ভদধ্য এ ভন্ত্রণারদয 

অফস্থান ২৩ তভ। 

২)                        

                        

          Error,           

               রাই ২  ৮ 

           ৮৫                

           ৮৫           

              । 

৩) ২০১৮-১৯ অথ মফছদযয APA   

NIS                   

                            

                           

                          

                        

                       

                          

 

APA অনুমাী আগাভী ১৫ অদটাফয 

২০১৮ তাশযদখয ভদধ্য ভন্ত্রণারদয 

ওদফাইদট ফাশল মক প্রশতদফদন 

২০১৭-১৮ প্রকা কযদত দফ। র 

রদক্ষয ইদতাভদধ্য ভন্ত্রণার ও 

দপ্তয/াংস্থায করদক উক্ত 

অথ মফছদযয তথ্যাশদ রপ্রযদণয জন্য 

ত্র রদা দদছ। আগদস্টয ভদধ্য 

করদক প্রশতদফদন রপ্রযদণয জন্য 

বা অনুদযাধ জানাদনা । 

 )                   

        -    কাম মক্রভ 

ম্পাদন কযদত দফ। 

 

 

২) শফএভইটিয ফশগ মভন 

াখা প্রাপ্ত 

অশবদমাগমূদয ধযণ ও 

শনষ্পশিয তথ্য 

প্রশতদফদন ভন্ব াখা 

রপ্রযণ কযদত দফ। 

 

 

 

৩) ২০১৭-১৮ 

অথ মফছদযয ফাশল মক 

প্রশতদফদন প্রকাদয 

রদক্ষয োশত তথ্যাশদ 

শনধ মাশযত ভদয ভদধ্য 

াংদ ও ভন্ব াখা 

রপ্রযণ শনশিত কযদত 

দফ। 

 

 

 

 

১।  কর কভ মকতমা 

     (ভন্ত্রণার) 

 

 

 

২। ভাশযোরক 

        শফএভইটি 

 

 

 

 

 

 

 

৩। ক) কর কভ মকতমা 

খ) দপ্তয/াংস্থা 

গ) াংদ ও ভন্ব াখা। 

 

 

২.২ ৭ভ 

ঞ্চফাশল মকী 

শযকল্পনা 

১। ফীভা াংক্রাে 

নীশতভারা ফাস্তফাদন 

তৎয থাকদত দফ। 

 

 

 

 

২ (ক)              

                   

                  

                 

                  

১) খড়া ফীভা নীশতভারাটি এ 

ভন্ত্রনার কর্তমক মথামথ শফদফশেত 

ওা যফতী প্রদাজনী দ্রফস্থা 

গ্রদণয জন্য ফীভা উন্নন ও শনন্ত্রণ 

কর্তমক্ষদক গত ১৮ জুরাই ২০১৮ 

তাশযদখ ত্র ভাযপত অনুদযাধ 

জানাদনা ।  

২( ) শফএভইটি: 

                           

                           

                          

                           

 

১) ফীভা াংক্রাে 

নীশতভারাটি দ্রুততভ 

ভদ প্রকাদয রদক্ষয 

IDRA এয াদথ 

রমাগাদমাগ অদ্রাত 

যাখদত দফ।  
 

 

২ (ক) অশবফাদন 

শশছদ ড়া 

রজরামূদক উদ্বুদ্ধ 

কযায রদক্ষয র কর 

 

১।  ভাশযোরক, 

কল্যাণ রফাড ম 

ও 

উশেফ 

(কল্যাণ অশধাখা) 
 

 

 

২) ভাশযোরক, 

শফএভইটি 
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 আলরাচ্য 

মফলয় 

গত বায শদ্ধাে আদরােনা/ফাস্তফান অগ্রগশত গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফানকাযী 

       ফ মক শফএভইটি 

ভন্ত্রণারদক জানাদফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ (খ) ফান্দযফাদন জরুশয 

শবশিদত জাাশনজ 

বালায প্রশক্ষক শনদাগ 

শদদত দফ। 

 

 

৩। প্রকল্প প্রণদনয রক্ষদত্র 

উদ্ভাফনী শেোয প্রকা 

ঘটিদ ীশভত ম্পদদয 

দফ মাচ্চ দ্রফায শনশিত 

কযদত দফ। 

 

   STEP, SEIP শনশভত ও 

স্ব শনব ময রকাদ ম যাংপুয রজরা 

৪২৭৫ জনদক, কুশড়গ্রাভ রজরা 

৩৭৬০ জনদক ও রারভশনযাট 

রজরা ৪২৭৫ জনদক           

                  শফশবন্ন 

বালা প্রশক্ষণ প্রদান কযা দচ্ছ।  

যাংপুয, কুশড়গ্রাভ ও রারভশনযাট 

টিটিশদত শযোশরত রেড ও ফাৎশযক 

ক্ষভতা: 

                

     -৬           -৯     -

 ২৮      

 SEIPএয আওতাভুক্ত রকা ম- 

৪ ভা রভাদী-৭টি রেড-৬৬  

জন  

             -২           -

৬টি রেড-৪৮৫জন  

  -     -  টি রেড-৭৩৩ জন 
 

২ ( ) ফান্দযফাদন জাাশনজ বালা 

প্রশক্ষণ প্রদাদনয রদক্ষয ০১ (এক) 

জন প্রশক্ষক শনদাগ প্রদান কযা 

দদছ। যাংপুদয রকাশযান বালা 

প্রশক্ষক প্রদাজন ভদভ ম বা 

আদরােনা । 

 

৩) শফএভইটিঃ                

এ                         

     ।                    

  এ   ’                  

            আ     আ         

                  ।  

রজরায স্থানী 

প্রশতশনশধগণদক ম্পৃক্ত 

কদয গঠনমূরক কাম মক্রভ 

গ্রণ কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ (খ) যাংপুদয জরুশয 

শবশিদত রকাশযান 

বালায প্রশক্ষক শনদাগ 

শদদত দফ। 

 

 

৩) প্রকল্পমূ 

ফাস্তফাদনয রক্ষদত্র 

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয 

শফশবন্ন ভদ প্রদি 

শনদদ মনা এফাং াংদী 

অনুশভত শাফ কশভটিয 

সুাশয অনুযণ কযদত 

দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

৩। শযকল্পনা ও উন্নন 

অশধাখা 

 এফাং  

ভাশযোরক (শফএভইটি) 

২.৩ ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয 

শনদদ মনা 

ফাস্তফান 

ভশনটশযাং 

ফশণ মত প্রশ্নভারা উিদযয 

রপ্রশক্ষদত ধাযাফাশকবাদফ 

স্কুদরয জন্য ফযাদ্দ প্রদান 

কযদত দফ। 

                           

                       

                                

                        

                         

                       

                          

      ইদতাভদধ্য শফদদস্থ শকছু েভ 

উইাং জাশনদদছ রম, রকর রদদ 

ফাাংরা স্কুর প্রশতিায প্রদাজন রনই। 

শফদদস্থ রমকর 

েভউইাং রথদক স্কুর 

প্রশতিায োশদা াওা 

মাদফ তৎদপ্রশক্ষদত 

দ্রফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ। 

শযকল্পনা ও উন্নন 

অশধাখা  

এফাং 

ভাশযোরক, ওদজ 

আন মা ম কল্যাণ রফাড ম  
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 আলরাচ্য 

মফলয় 

গত বায শদ্ধাে আদরােনা/ফাস্তফান অগ্রগশত গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফানকাযী 

 

২.৪ অশডট আশি 

াংক্রাে 

 

 

অশডট আশি শনষ্পশি 

াংক্রাে  ফাশল মক 

কভ মম্পাদন চুশক্তয 

শনধ মাশযত রক্ষযভাত্রা 

অজমদনয রদক্ষয অশডট 

আশি শনষ্পশিয ায বৃশদ্ধ 

কযদত দফ।   

ভন্ত্রণার: ভন্ত্রণারদয যাজস্ব খাদত 

২০টি অশডট আশিয ভদধ্য ১৫টি 

শনষ্পন্ন ও ৫টি অশনষ্পন্ন আদছ। দক্ষতা 

উন্নন তশফদরয ১০টি আশিয ভদধ্য 

৪টি শনষ্পন্ন এফাং ফাকী ৬টি শনষ্পশিয 

রদক্ষয প্রশক্রাধীন আদছ।  

 

যুগ্মশেফ (ফাদজট) বা জানান 

ভন্ত্রণারদয অবযেযীণ অশডটও 

রজাযদায কযদত দফ। র রদক্ষয 

ভন্ত্রণারদ একটি কশভটি গঠন কযা 

দদছ। একই বাদফ শফদদস্থ 

ফাাংরাদদ শভদন স্থাশত েভ উইাং 

মূদ এফাং দপ্তয/াংস্থাগুদরাদতও 

অবযেযীণ অশডট কাম মক্রভ ফাস্তফান 

কযদত দফ। 

 

        

                              

                    জুরাই 

২  ৮          ২২২       

           ৩৭            

                        

৮৫                   

                      রযয 

াদথ ১০/০৭/২০১৮ তাশযদখ 

শদ্বক্ষী বা কযা দদছ।    
 

          ম কল্যাণ রফাড ম:  

 

ফাশল মক কভ মম্পাদন চুশক্তয 

শনধ মাশযত রক্ষযভাত্রা অজমদনয রদক্ষয 

৬৬ টি অশডট আশিয ভদধ্য ৫৫টি 

শনষ্পশি দদছ। অফশষ্ট ১১টি 

আশিয শফলদ ২৭/১১/২০১৭ 

শত্রক্ষী বা অনুশিত দদছ। এ 

শফলদ কাম মক্রভ            

 

          ২৪টি আশিয ভদধ্য  

১৩টি শনষ্পশি দদছ। ১১টি অশডট 

আশি                      

       

অশডট আশি শনষ্পশি 

াংক্রাে  ফাশল মক 

কভ মম্পাদন চুশক্তয 

শনধ মাশযত রক্ষযভাত্রা 

অজমদনয রদক্ষয অশডট 

আশি শনষ্পশিয ায 

বৃশদ্ধ কযদত দফ।   

যুগ্মশেফ, 

 ফাদজট অশধাখা ও 

দপ্তয/াংস্থা (কর) 

এফাং 

শভন অশধাখা 
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 আলরাচ্য 

মফলয় 

গত বায শদ্ধাে আদরােনা/ফাস্তফান অগ্রগশত গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফানকাযী 

২.৫ অশনষ্পন্ন 

শফল 

ভন্ত্রণার ও  দপ্তয/াংস্থায 

ভদধ্য অশনষ্পন্ন শফল দ্রুত 

শনষ্পশি কযদত দফ। 

                 -           

                  - 

                       

      ত্র ২২   

                      -  

            ত্র ৭    

 

                         

                              

                        

                              

                          

ভন্ত্রণার ও  দপ্তয/াংস্থায 

ভদধ্য অশনষ্পন্ন শফল দ্রুত 

শনষ্পশি কযদত দফ। 

াংস্থা অশধাখা 

(ভন্ত্রণার) 

ও 

দপ্তয/াংস্থা 

২.৬ ভাভরা 

াংক্রাে 

ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায 

ভাভরায াংখ্যা, ফতমভান 

অফস্থা ও গৃীত কাম মক্রভ 

ভন্ব বা উস্থান 

কযদত দফ। 

ভন্ত্রণার:  ভন্ত্রণারদ শনদাগকৃত  ৩ 

জন প্যাদনর আইনজীফীদক 

ভন্ত্রণারদয ভাভরামূ শযোরনা 

কযায দাশত্ব প্রদান কযা দদছ। 

রফাদদদরয ভাভরায াংখ্যা-২টি। 

             ভাভরায াংখ্যা-

২৩৮                   

    - ২৮   

ভন্ত্রণার ও 

দপ্তয/াংস্থায ভাভরায 

াংখ্যা, ফতমভান অফস্থা 

ও গৃীত কাম মক্রভ 

ভন্ব বা উস্থান 

কযদত দফ। 

প্রান ও আইন াখা 

(ভন্ত্রণার) ও দপ্তয/াংস্থা 

(কর) 

২.৭         

               

ভাদ ১ (এক) ফায 

অশবদমাগ ফক্স খুদর 

অশবদমাগ প্রাশপ্ত াদদক্ষ 

দ্রফস্থা গ্রণ কযদত দফ।  

 

ক) ০৮/০৮/২০১৮ এফং 

০৯/০৮/২০১৮ তামযলে গাভকায 

আওতাধীন দুইটি মভমডলকর মন্টায 

মথাক্রলভ আর মগামপমর মভমডলকর 

মন্টায , ফাড়ী নং-৮২, মফাড নং-

১৭/এ, ব্লক-ই এফং ভক্কা মভমডলকর 

মন্টায, ফাড়ী নং-৯৭, মযাড নং-১৩, 

ব্লক-মড, ফনানী ঢাকায় দুইটি 

অমবমান মযচ্ারনা কযা য়। 

ে) ৪টি মভমডলকর মন্টালয অমবমান 

ফক্স খুলর মকান অমবলমাগ াওয়া 

মায়মন। 

ভাদ ১ (এক) ফায 

অশবদমাগ ফক্স খুদর 

অশবদমাগ প্রাশপ্ত াদদক্ষ 

দ্রফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ।  

 

1) যুগ্ম মচ্ফ 

(এনলপা িলভন্ট ও ভমনটমযং 

অমধাো) 

ও 

উমচ্ফ (এনলপা িলভন্ট) 

 

 

দপ্তয/াংস্থা : 

৩. জনশক্ত, কভ মাংস্থান ও প্রশক্ষণ ব্যযদযা (শফএভইটি) : 

আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফানকাযী 

৩.১ েরভান 

কাম মক্রভ 

াংক্রাে 

শফএভইটিয আিতাধীন 

টিটিশ ও আইএভটিমূ 

শযদ মন অদ্রাত যাখদত 

দফ। 

 শফএভইটিয আিতাধীন টিটিশ ও 

আইএভটিমূ শযদ মন অদ্রাত      । 

 

শফএভইটিয টিটিশ ও আইএভটি 

শযদ মনপূফ মক আফশিকবাদফ 

ভন্ত্রণারদয শেফ ফযাফয 

প্রশতদফদন শদদত দফ। 

ভাশযোরক, 

শফএভইটি 
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আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফানকাযী 

৩.২ ব্যযদযাদক 

অশধদপ্তদয 

রুােয 

াংক্রাে 

- জনশক্ত কভ মাংস্থান ও প্রশক্ষণ ব্যযদযাদক 

অশধদপ্তদয রুােদযয শনশভি জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদ রপ্রশযতদ্র প্রস্তাদফয াদথ 

াংযুক্ত দসৃশষ্টয রেকশরদস্টয ১৪ নাং 

ক্রশভদক ভন্ত্ররণারদ অবযেযীণ বা কদয 

ফশণ মত প্রস্তাফ ম মাদরােনাপূফ মক সুাশয 

গ্রণ কযায শনদদ মনা আদছ। উশেফ 

(াংস্থা) এ শফলদ রমৌশক্তকতা উস্থান 

কদযন। শফস্তাশযত আদরােনায রপ্রশক্ষদত 

অশধদপ্তয শদদফ শফএভইটিয নতুন নাভ 

প্রস্তাফ      বফদদশক কভ মাংস্থান ও প্রশক্ষণ 

অশধদপ্তয (Directorate of 

Overseas Employment & 

Training )। 

শফএভইটিদক অশধদপ্তদয 

রুােদযয রমৌশক্তক প্রস্তাফ 

জনপ্রাদন রপ্রযদণয শফলদ 

ফ মম্মশতক্রদভ শদ্ধাে গৃীত 

। 

ভাশযোরক, 

শফএভইটি 

 

৩.৩ শফদদদ 

কভী রপ্রযণ 

াংক্রাে 

- ম্প্রশত ররফানন পদযয শযদপ্রশক্ষদত 

রোযা মন বা জানান, ররফানদন 

ফাাংরাদদদয রফ শকছু কভী কাজ না রদ 

অবনশতক কাজকদভ ম জশড়দ ড়দছ। সুতযাাং 

ররফানদন রম কর শযক্রুটিাং এদজদন্টয 

ভাধ্যদভ কভী গভন কযদছ র কর এদজন্ট 

এফাং ররফানদন রপ্রশযত কভীয তথ্যাশদ 

অনশতশফরদে জানা প্রদাজন। 

অনশতশফরদে ররফানদন রপ্রশযত 

কভীয াংখ্যা এফাং রপ্রযণকাযী 

শযক্রুটিাং এদজন্ট এয তাশরকা 

শজন রায উস্থান কযদত 

দফ। 

ভাশযোরক, 

শফএভইটি 

 

 
 

 

 

৪. ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম : 
 

আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফানকাযী 

৪.১ েরভান 

কাম মক্রভ 

াংক্রাে 

কর রন্টাদযয ভাধ্যদভ 

োশত তথ্যাশদ/দমাশগতা 

প্রদাদন তৎয থাকদত 

দফ। 

ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম কর্তমক শযোশরত 

প্রফাফন্ধু কর রন্টাদযয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত 

অশবদমাগ/ভস্যা শনষ্পশিদত দফ মাচ্চ অগ্রাশধকায 

রদা । গত জুরাই ২০১৮ ভাদ প্রফাফন্ধু কর 

রন্টাদয ১৪২টি কর াওা মা। এয ভদধ্য ১২৩টি 

কর শনষ্পন্ন কযা দদছ। অফশষ্ট ১৯টি কর শনষ্পন্ন 

কযায প্রদেষ্টা অদ্রাত যদদছ। 

কর রন্টাদযয ভাধ্যদভ 

োশত 

তথ্যাশদ/দমাশগতা 

প্রদাদন তৎয থাকদত 

দফ। 

ভাশযোরক, 

 ওদজ 

আন মা ম কল্যাণ 

রফাড ম 

 

 

 

৪.২ েভ উইাং 

এ দমাশগতা 

- রোযা মন বা জানান, ম্প্রশত াংযুক্ত আযফ 

আশভযাত যকায অবফধ কভীদদয বফধকযদণয 

রদক্ষয General Amnesty  রঘালণা কদযদছ। 

পদর দুফাই ও আব্যধাফীস্থ েভ উইাং এ বফধকযণ 

াংক্রাে কাদজয ো বৃশদ্ধ াওা রখাদন 

অশতশযক্ত রভশন ও জনফর প্রদাজন। ইদতাভদধ্য 

তাযা োশদা রপ্রযণ কদযদছ। এ শফলদ জরুযী দ্রফস্থা 

গ্রণ কযদত দফ।  

দুফাই ও আব্যধাফীস্থ েভ 

উইাং এয োশদা মাোই 

অদে অথ ম ফযাদ্দপূফ মক 

দ্রুত দ্রফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ। 

ভাশযোরক, 

 ওদজ 

আন মা ম কল্যাণ 

রফাড ম 
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৫. রফাদদর : 
 

 

 

৬. প্রফাী কল্যাণ দ্রাাংক: 

আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফান     

৬.১ প্রফাী 

কল্যাণ 

দ্রাাংদকয 

কাম মক্রভ 

প্রফাী কল্যাণ দ্রাাংকদক 

ীশভত আকাদয ফাশণশজযক 

দ্রাাংদক রূােদযয রদক্ষয 

গৃীত কাম মক্রভ ত্বযাশন্বত 

কযদত দফ। 

ম্প্রশত প্রফাী কল্যাণ দ্রাাংকদক তপশশর 

দ্রাাংদকয তাশরকাভুক্ত কযা দদছ। বা 

প্রফাী কল্যাণ দ্রাাংকদক অশবনন্দন জানাদনা 

। দ্রাাংদকয দ্রফস্থানা শযোরক জানান, 

ফতমভান রপ্রক্ষাদট দ্রাাংকটিয জনফর বৃশদ্ধ কযা 

দরা অন্যতভ েযাদরঞ্জ। 

প্রফাী কল্যাণ 

দ্রাাংদকয জনফর বৃশদ্ধয 

প্রদাজনী দ্রফস্থা গ্রণ 

কযদত দফ। 

দ্রফস্থানা 

শযোরক, 

প্রফাী কল্যাণ 

দ্রাাংক 

 
 

৭. শফশফধ :  
 

৭.১     প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান নীশত ২০১৬, ৭ভ ঞ্চ ফাশল মকী শযকল্পনা আেজমাশতক ও আঞ্চশরক াংগঠদন এ 

ভন্ত্রণারদয কাম মক্রভ একটি ছক আকাদয উস্থান কযা দরা: 

 

আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে 

প্রফাী কল্যাণ 

ও 

বফদদশক কভ মাংস্থান 

নীশত ২০১৬ 
 

রপাকার দন্ট: 

যুগ্মশেফ 

(গদফলণা ও নীশত) 

শস্টাশযাং কশভটি ১ভ বা 

আদাজদনয মাফতী প্রস্তুশত 

ম্পন্ন কযদত দফ। 

 

জাতী শস্টাশযাং কশভটিয ১ভ বা আদাজদনয 

রদক্ষয গত ১৯/০৭/২০১৮ তাশযদখ শেফ ভদাদদয 

বাশতদত্ব একটি প্রস্তুশতমূরক বা অনুশিত । 

উক্ত বা জাতী শস্টাশযাং কশভটিয কাম মত্র 

াযাংদক্ষ প্রধানভন্ত্রীয কাম মারদ রপ্রযদণয 

শদ্ধাে । র রদক্ষয ফতমভাদন কাম মক্রভ েরভান 

যদদছ। 

 

শস্টাশযাং কশভটিয ১ভ বা 

আদাজদনয মাফতী প্রস্তুশত ম্পন্ন 

কযদত দফ। 

 

IPoA ও 

SDG 
 

IPoA ও SDG  

াংক্রাে শফলদ এ 

IPoA: ৭ জুন ২০১৮ তাশযদখ ERD রত এ 

াংক্রাে বা দদছ। উক্ত বা এ ভন্ত্রণারদয 

 IPoA ও SDG  াংক্রাে 

শফলদ এ ভন্ত্রণারদয গৃীত 

আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে ফাস্তফান     

৫.১ রফাদদদরয 

কাম মক্রভ 

শফদদদ কভী রপ্রযদণয 

রক্ষদত্র নতুন নতুন 

েভফাজায অনুন্ধাদন 

আযও তৎয দত দফ। 

জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০১৮ ম মে ০১ ফছদয 

জড মান, কাতায, দশক্ষণ রকাশযা ও ভারদ্বীদ রভাট 

১১০৩৩ জন কভী গভন কদযদছ।  

 

     রাই ২  ৮                            

             ৯১৫                    নতুন 

েভফাজায অনুন্ধাদনয  অাং শদদফ ২১-৩১ 

জুরাই ২০১৮ ম মে প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক 

কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারদয ভাননী ভন্ত্রীয রনর্তদত্ব 

রেন, ইটারী, সুইজাযল্যান্ড ও গ্রী পয কযা 

দদছ।  

 

রফাদদর ইদতাভদধ্য শফশবন্ন রজরা ইন্টাযশবউ 

রফাড ম উশস্থত দ জড মাদন গভদনচ্ছু কভীদদয 

শনফ মােন কদযদছ। একইবাদফ উিযফঙ্গ এফাং াফ মতয 

রজরাগুদরাদত শগদ াক্ষাৎকায গ্রণপূফ মক কভী 

শনফ মােদনয রদক্ষয রোযা মন রফাদদদরয 

দ্রফস্থানা শযোরদকয দৃশষ্ট আকল মণ কদযন। 

কভী শনফ মােন প্রশক্রাটি 

জনগদণয রদাযদগাড়া 

শনদ রমদত দফ। 

দ্রফস্থানা 

শযোরক 

 রফাদদর 
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আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে 

 

রপাকার দন্ট: 

যুগ্মশেফ (শযকল্পনা ও 

উন্নন অশধাখা) 

ভন্ত্রণারদয গৃীত 

কাম মক্রদভয ফ মদল 

অগ্রগশত যফতী বা 

উস্থান কযদত দফ। 

একটি রপ্রদজদন্টন রদা । 

SDG: ৫ জুরাই ২০১৮ তাশযদখ শফআইশশদত 

অনুশিত এশডশজ ফাস্তফান ম মাদরােনা শফলক 

জাতী দম্মরদন এ ভন্ত্রণারদয শেফ এশডশজয 

রক্ষযভাত্রা অজমন শফলদ একটি আকল মণী াওায 

দন্ট রপ্রদজদন্টন কদযন।     

কাম মক্রদভয ফ মদল অগ্রগশত 

যফতী বা উস্থান কযদত 

দফ। 

আযটিআই াংক্রাে তথ্য 

প্রদান 
 

জনাফ যাদফা ফযী, 

শশনয কাযী শেফ 

(ভশনটশযাং াখা) 

তথ্য অশধকায াংক্রাে 

কাম মক্রভ মথাভদ 

ম্পাদন কযদত দফ। 

এ ভন্ত্রণারদয তথ্য প্রদানকাযী কভ মকতমা  তথ্য 

কশভন কর্তমক আদাশজত অনরাইন প্রশক্ষণ 

ম্পন্ন কযায রপ্রশক্ষদত নদপ্রাপ্ত দদছন।      

                                     

             

 তথ্য অশধকায াংক্রাে কাম মক্রভ 

মথাভদ ম্পাদন কযদত দফ। 

নাযী ও শশু উন্নন 

ফাস্তফান 

ও 

মূল্যান কশভটি 

 
 

রপাকার দন্ট: 

উশেফ )কল্যাণ(  

অশবদমাগ ফদক্সয ভাধ্যদভ 

প্রাপ্ত অশবদমাগ দ্রফস্থানা 

ও  রড-রকায রন্টায এয 

আদডট প্রশত বা 

অফশত কযদত দফ। 

নাযীয প্রশত শাংতা প্রশতদযাদধ প্রফাী কল্যাণ 

বফদন স্থাশত অশবদমাগ ফক্সটি প্রশত প্তাদ 

শনশভতবাদফ রখারা । অশবদমাগ াওা রগদর 

এ শফলদ দ্রুত কাম মক্রভ গ্রণ কযা দফ। 

 

ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম:  রড-রকায রন্টাদয 

১২ জন শশু বশতম শছর।  ৮                 

                           ৪             

     এ বফদন অফশস্থত অশপমূদ রড-রকাদয 

শশু বশতময শফলটি অফশত কযা দদছ। 

অশবদমাগ ফদক্সয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত 

অশবদমাগ দ্রফস্থানা ও  রড-

রকায রন্টায এয আদডট প্রশত 

বা অফশত কযদত দফ। 

করদো প্রদ 
 

 

রপাকার দন্ট: 

উশেফ 

(শভন অশধাখা) 

করদো প্রদদয আন্ন 

বা শক্র ভূশভকা ারন 

কযদত দফ। 

গত ২৪-২৬ জুরাই ২০১৮ তাশযদখ ম্যাশনরা  

অনুশিত করদো প্রদদয রযশভট্যান্স াংক্রাে 

বা এ ভন্ত্রণার দত ২ জন কভ মকতমা অাংগ্রণ 

কদযদছন। 

করদো প্রদদয আন্ন বা 

শক্র ভূশভকা ারন কযদত দফ। 

আব্যধাফী ডাারগ 
 

 

রপাকার দন্ট: 

উপ্রধান (শযকল্পনা 

াখা) 

আব্যধাফী ডাারদগয গুরুত্ব 

শফদফেনা এ ভন্ত্রণারদয 

শক্র ভূশভকা শনশিত 

কযদত দফ। 

বা আব্যধাফী ডাারদগ এ ভন্ত্রণারদয কাম মক্রভ 

শফলদ শফস্তাশযত আদরােনা । 

 

আব্যধাফী ডাারদগয গুরুত্ব 

শফদফেনা এ ভন্ত্রণারদয শক্র 

ভূশভকা শনশিত কযদত দফ। 

NSSS 

 

রপাকার দন্ট : 

অশতশযক্ত শেফ(প্রান 

ও অথ ম) 

শফকল্প: উশেফ )কল্যাণ(  

NSSS াংক্রাে শফলদ 

ফ মদল অগ্রগশত ভন্ব 

বা উস্থান কযদত 

দফ। 

জাতী াভাশজক শনযািা রকৌর (NSSS) 

ফাস্তফাদনয রদক্ষয ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ কর্তমক 

প্রণীত Action Plan অনুমাী এ ভন্ত্রণারদয 

এতদ্াংক্রাে কভ ম-শযকল্পনা গৃীত/গৃীতদ্র 

কাম মক্রভমূদয ফতমভান অফস্থা এফাং যফতী 

কযণী শনধ মাযদণয রদক্ষয এ ভন্ত্রণারদয NSSS 

এয রপাকার দন্ট কভ মকতমা এয বাশতদত্ব গত 

১১/১২/২০১৭ তাশযদখ অনুশিত বায আদরাদক 

Action Plan অনুমাী এ ভন্ত্রণারদয 

আওতাধীন শফবাগ/দপ্তযমূদ স্ব-স্ব 

কভ মশযকল্পনা/কাম মক্রভ গ্রদণয জন্য অনুদযাধ 

জানাদনা দদছ। 

         জাতী াভাশজক শনযািা রকৌর 

(NSSS)  অনুমাী প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক 

কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার (ক) াভাশজক বাতা এফাং 

 NSSS াংক্রাে শফলদ ফ মদল 

অগ্রগশত ভন্ব বা উস্থান 

কযদত দফ। 
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আদরােয শফল গত বায শদ্ধাে আদরােনা গৃীত শদ্ধাে 

(খ) ভানফ উন্নন ও াভাশজক ক্ষভতান, এ দুটি 

ক্লাস্টায এয দস্য। এ দুটি ক্লাস্টাদযয বা 

শনশভত অাংগ্রণ এতদ্ াংক্রাে প্রশতদফদন 

রপ্রযণ কযা ।  

Budapest Process 

রপাকার দন্ট: 

উশেফ 

(অশবফাী ও দক্ষতা 

উন্নন তশফর াখা) 

 

ব্যদাদস্ট প্রদদয 

কাম মক্রদভ এ ভন্ত্রণারদয 

শক্র ভূশভকা শনশিত 

কযদত দফ। 

২০১৮ াদর অনুশিতদ্র Global Compact 

ফাস্তফাদন ব্যদাদস্ট প্রদ  কর আেজমাশতক 

ও আঞ্চশরক রপাযাভমূ কাজ কযদছ। ব্যদাদস্ট 

প্রদদ ফাাংরাদদ অফজাযবায রদ শদদফ 

অাংগ্রণ কদয থাদক। ম্প্রশত ব্যদাদস্ট প্রদদয 

প্রশতশনশধদর ভন্ত্রণারদয শেফ ভদাদদয াদথ 

াক্ষাৎ কদযদছন। তাযা শফএভইটিয কাম মক্রদভ 

দমাশগতায আগ্র প্রকা কদযদছন ভদভ ম রপাকার 

দন্ট কভ মকতমা জানান। 

ব্যদাদস্ট প্রদদয কাম মক্রদভ এ 

ভন্ত্রণারদয শক্র ভূশভকা 

শনশিত কযদত দফ। 

GFMD 
 

রপাকার দন্ট: 

উশেফ (কভ মাংস্থান  

াখা-২) 

 শজএপএভশডয কাম মক্রদভ 

কাম মকয ভূশভকা যাখদত 

দফ। 

শজএপএভশডয যফতী দম্মরন ভযদকাদত 

অনুশিত দফ। দম্মরদন এ ভন্ত্ররণারদয 

অাংগ্রদণয শফলদ বা শফস্তাশযত আদরােনা 

। 

শজএপএভশডয কাম মক্রদভ কাম মকয 

ভূশভকা যাখদত দফ। 

Global Compact 

রপাকার দন্ট 

 যুগ্মশেফ (অশবফাী 

কল্যাণ  অনুশফবাগ) 

Global Compact 

াংক্রাে কাম মক্রভ 

ফাস্তফাদন রপাকার দন্ট 

কভ মকতমা মথামথ দ্রফস্থা 

শনদফন। 

Global Compact শফলক প্রদাজনী ইনপুট 

প্রদান কযা দদছ। ২০১৮ াদরয রল শদদক 

জাশতাংদঘ Global Compact  স্বাক্ষয কযায 

কথা যদদছ। 

Global Compact াংক্রাে 

কাম মক্রভ ফাস্তফাদন রপাকার 

দন্ট কভ মকতমা মথামথ দ্রফস্থা 

শনদফন। 

               

            (     

       ) 

রপাকার দন্ট: 

উশেফ (প্রশক্ষণ) 

 

-                                       

                                

                     ২৬      ২  ৮ 

                                    

                                 

                                       

                                  

                                    

   -                                 

                                       

    

াংশিষ্ট ভন্ত্রণার ও অশধদপ্তদযয 

ভন্বদ একটি বা আফান 

কযদত দফ। 

 

শযদদল রোযা মন ফদরন, ফশশফ মদে ফাাংরাদদদয কভীয োশদা ক্রভ রফদড় েদরদছ। এ সুদমাগ কাদজ রাগাদত নতুন নতুন রেদড 

প্রশক্ষণ ক্ষভতা  বতশযয াাাশ শফদ্যভান প্রশক্ষণ দ্রফস্থাদক আদযা শক্তারী কযদত দফ। করদক আদযা দাশত্বদফাধ ও শফনদয াদথ 

রফা প্রদাদন তৎয দত দফ। ভদয প্রদাজদন এফাং বৃিয স্বাদথ ম কভ ম ম্পাদদন উদ্ভাফনী শক্তয প্রদাগ ফাড়াদত দফ। ভন্ত্রণার ও 

দপ্তয/াংস্থায াযপযদভন্স আদযা বৃশদ্ধয জন্য কদরয স্বতঃস্ফূতম দমাশগতা কাভনা কদয রোযা মন বায ভাশপ্ত রঘালণা কদযন। 
 

 

                                                                                                                   

                                                                                                            ৬ ৮  ৮                                                                                  

(ড. নশভতা ারদায এনশডশ) 

শেফ 

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার 
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