
     

 

    বার্ষ িক প্রর্িববদন  

২০১৮-১৯ অর্ িবছর  

 

ককন্দ্রীয় িহর্বল (আরএমর্ি কেক্টর) 

বাাংলাবদশ শ্রম ও কম িোংস্থান মন্ত্রণালয়  

  

  

রুপকল্প  

 শিভাগ রপ্তানীমুখী র্শল্প কেক্টবর কম িরি শ্রর্মক ও শ্রর্মবকর পর্রবাবরর আর্ ি োমার্িক উন্নয়ন। 

 

অর্ভলক্ষ্য  

েবব িাচ্চ োংখ্যক প্রর্িষ্ঠানবক ককন্দ্রীয় িহর্ববল কমাট রপ্তার্নমূবের ০.০৩% প্রদান র্নর্িি কবর েকল অঞ্চল ও 

স্তবরর রপ্তার্নমুখী প্রার্িষ্ঠার্নক শ্রর্মক ও শ্রর্মবকর পর্রবারবক ককন্দ্রীয় িহর্বল-এর কেবার আওিায় আনা।  

 

ককৌশলগি উবেশ্য েমূহ  

১। শ্রর্মক ও শ্রর্মবকর পর্রবারবক আর্র্ িক েহায়িা প্রদাবনর মাধ্যবম আর্ ি-োমার্িক র্নরাপত্তা র্নর্িিকরণ;  

২। শ্রর্মবকর স্বাস্থ র্ির্কৎো র্নর্িিকরবণ ভূর্মকা রাখা;  

৩। শ্রর্মবকর কমধাবী েন্তাবনর কলখাপড়ায় আর্র্ িক েহায়িার মাধ্যবম কদবশর ভর্বষ্যৎ প্রিবের কমধা র্বকাবশ 

ভূর্মকা রাখা।  

৪। কম িরি অবস্থায় দুর্ িটনায় ককান শ্রর্মবকর মৃত্যয র্টবল অর্বা স্বাভার্বক মৃত্যয র্টবল িার পর্রবারবক আর্র্ িক 

েহায়িা প্রদান।  

 

ককন্দ্রীয় িহর্ববলর পর্রর্ির্ি  

শিভাগ রপ্তানীমুখী র্শল্প কেক্টবরর িন্য বাাংলাবদশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২(৩) ধারার র্বধান অনুযায়ী এ 

মন্ত্রণালবয়র আওিায় ‘বকন্দ্রীয় িহর্বল’ প্রর্িষ্ঠা করা হবয়বছ। উক্ত িহর্বল পর্রিালনার িন্য একটি পর্রিালনা 

কবার্ ি ও গঠন করা হবয়বছ।  

 

পর্রিালনা কবাবর্ ির গঠন  

বাাংলাবদশ শ্রমর্বর্ধমালা, ২০১৫-এর র্বর্ধ ২১৮ অনুযায়ী র্নবনাক্ত েদস্যবৃবের েমন্ববয় পর্রিালনা কবার্ ি গঠিি :  

১. শ্রম ও কম িোংস্থান মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী বা প্রর্িমন্ত্রী - কিয়ারম্যান  

২. শ্রম ও কম িোংস্থান মন্ত্রণালবয়র ের্িব - ভাইে কিয়ারম্যান  

৩. েবব িাচ্চ বববদর্শক মুদ্রা অিিনকারী োংর্িষ্ট রপ্তার্নমুখী র্শল্প কেক্টবরর মার্লক এবোর্েবয়শবনর েভাপর্ি - 

ভাইে কিয়ারম্যান  



৪. রপ্তার্নমুখী র্শল্প কেক্টবরর মার্লক োংগঠন কর্তিক মবনানীি র্িনিন - েদস্য  

৫. েরকার কর্তিক মবনানীি োংর্িষ্ট রপ্তার্নমুখী র্শল্প কেক্টবরর শ্রর্মক কের্াবরশবনর র্িনিন - েদস্য  

৬. ককন্দ্রীয় িহর্বল-এর মহাপর্রিালক - েদস্য ের্িব  

 

িহর্ববলর অবর্ ির উৎে  

শ্রম র্বর্ধমালা অনুযায়ী ‘বকন্দ্রীয় িহর্বল’-এর অবর্ ির উৎে েমূহ র্ননরূপ –  

(ক) শিভাগ রপ্তার্নমুখী র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর প্রর্িটি কায িাবদবশর র্বপরীবি প্রাপ্ত কমাট অবর্ ির ০.০৩%;  

(খ) কায িাবদশ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠাবনর কস্বচ্ছা অনুদান;  

(গ) েরকার কর্তিক প্রদত্ত কস্বচ্ছা অনুদান;  

(র্) কদর্শ-র্ববদর্শ ককান ব্যর্ক্ত বা প্রর্িষ্ঠান কর্তিক কস্বচ্ছা অনুদান; এবাং 

(ঙ) িহর্ববলর অর্ ি র্বর্নবয়াগ হবি প্রাপ্ত মুনাো।  

 

‘ককন্দ্রীয় িহর্বল’-এর অবর্ ির ব্যবহার  

ককন্দ্রীয় িহর্বল-এর অধীন 

➢ ‘সুর্বধাবভাগী কোণ র্হোব’ এবাং  

➢ আপদকালীন র্হোব’- নাবম ২টি র্হোব রবয়বছ।  

 

‘ককন্দ্রীয় িহর্বল’-এ প্রাপ্ত কমাট অবর্ ির শিকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ ‘সুর্বধাবভাগী কোণ র্হোব’ এবাং অবর্শষ্ট 

শিকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ ‘আপদকালীন র্হোব’-এ িমা হয়।  

 

‘সুর্বধাবভাগী কোণ র্হোব’ হবি আর্র্ িক েহায়িা/অনুদান প্রদাবনর কক্ষ্ত্রেমূহ-  

 

১. কম িবক্ষ্বত্র দুর্ িটনাির্নি কারবণ অর্বা কপশাগি করাবগ আক্রান্ত হবয় মৃত্যযবরণ করবল অর্বা পরবিীবি মৃত্যয 

র্টবল অর্বা কম িবক্ষ্বত্র দুর্ িটনাির্নি কারবণ অর্বা কপশাগি করাবগ আক্রান্ত হবয় স্থায়ী অক্ষ্মিা র্টবল োংর্িষ্ট 

সুর্বধাবভাগী বা িার উপযুক্ত উত্তরার্ধকারী ও কপাষ্যবক ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ্) টাকা অনুদান প্রদান;  

২. ককান সুর্বধাবভাগী িাকর্ররি অবস্থায় অসুস্থ হবয় বা কম িবক্ষ্বত্রর বাইবর ককান দুর্ িটনায় মৃত্যযবরণ অর্বা 

স্থায়ীভাবব অক্ষ্ম হবয় কগবল র্ির্ন বা িার উপযুক্ত উত্তরার্ধকারীবক ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ্) টাকা অনুদান প্রদান;  

৩. ককান সুর্বধাবভাগী কম িকালীন দুর্ িটনায় পর্িি হবয় িার ককান অঙ্গহার্ন র্টবল যা স্থায়ী অক্ষ্মিার কারণ না 

হবল িাবক অনর্ধক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ্) টাকা অনুদান প্রদান; এবাং  

৪. এছাড়া, অসুস্থ সুর্বধাবভাগীবদর র্ির্কৎোর িন্য আর্র্ িক েহায়িা প্রদান, পর্রবাবরর কমধাবী েদস্যবক র্শক্ষ্ার 

িন্য বৃর্ত্তপ্রদান, োমার্িক র্নরাপত্তামূলক সুর্বধা র্হবেবব র্ববশষার্য়ি হােপািাল স্থাপন এবাং বাাংলাবদশ শ্রম 

আইবনর উবেশ্য পূরণকবল্প অন্য কয ককান কায ি েম্পাদন।  

 

‘আপদকালীন র্হোব’ হবি অনুদান প্রদান-  

 

১. ককান কারখানা বা প্রর্িষ্ঠান স্থানান্তর বা স্থায়ীভাবব বন্ধ হবল কবার্ ি কর্তিক সুর্বধাবভাগীবদর পাওনা অবর্ ির 

েমুদয় বা আাংর্শক পর্রবশাধ;  



২. সুর্বধাবভাগীবদর গ্রুপ বীমার বাৎের্রক র্প্রর্ময়াবমর অর্ ি প্রদান; এবাং  

৩. সুর্বধাবভাগীবদর স্বাস্থয ব্যবস্থা র্নর্িিকরবণর িন্য স্বাস্থয বীমা  িালুকরণ।  

 

 

 

অর্েবের র্বন্যােঃ  

 

 

দপ্তরে কর্ মেত সর্ মরর্োট জনর্ল 

১র্ থেরক ৪ে ম থেণিরত থর্োট কর্ মকতমো/কর্ মচোেী জনর্ল (সংখ্যো) 

মহাপর্রিালক ১ 

 ১র্ থেণিে কর্ মকতমো ৫ 

২য় থেণিে কর্ মকতমো ৪ 

৩য় থেণি কর্ মচোেী ১০ 

৪ে ম থেণি কর্ মচোেী ৪  

সর্ মরর্োট জনর্ল ২৪ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

২০১৮-২০১৯ অে মর্ছরে ককন্দ্রীয় িহর্বল -এে ণনয়ণর্ত কোর্ মক্রর্ ও অজমন 

(আর্র্ িক েহায়িা প্রদান)  

 

২০১৮-১০ অর্ ি বছবর ককন্দ্রীয় িহর্বল- এ কমাট প্রাপ্ত অর্ ি ৬৫,০৬,৪২,১৮৫/- (পয়ষর্ি ককাটি ছয় লক্ষ্ কবয়ার্িশ 

হািার একশি পিার্শ) টাকা।  

 

ককন্দ্রীয় িহর্বল- এর অর্ ি বছর ২০১৬-২০১৯ পয িন্ত কমাট অর্ ি প্রার্প্তঃ  

 

অর্ ি বছর অর্ ি প্রার্প্ত 

২০১৬-২০১৭ ৪৫,৯১,৩৯,৮৫৮ 

২০১৭-২০১৮ ৫৭,৩০,৭২,৩৩৬/-  

২০১৮-২০১৯ ৬৫,০৬,৪২,১৮৫/- 

েব িবমাট অর্ ি প্রার্প্ত ১৬৮,২৮,৫৪,৩৭৯/-  

 

 

 

 ২০১৮-১০ অর্ ি বছবর ককন্দ্রীয় িহর্বল- এ কমাট প্রাপ্ত অর্ ি ৬৫,০৬,৪২,১৮৫/- (পয়ষর্ি ককাটি ছয় লক্ষ্ কবয়ার্িশ 

হািার একশি পিার্শ) টাকা। খরবির র্ববরণী র্নবন কদওয়া হবলাঃ  

 

ক্রর্মক নাং ধরন োংখ্যা আর্র্ িক েহায়িার পর্রমাণ 

(টাকা) 

১ মৃত্যয ির্নি কারবণ আর্র্ িক েহায়িা ৯৯২ িন  ১৯,৮৪,০০,০০০/- 

২ র্ির্কৎো েহায়িা ১৯৭ িন  ৭১,২০,০০০/- 

৩ র্শক্ষ্া বৃর্ত্ত ১৭২ িন  ৩৪,৪০,০০০/- 

৪ বন্ধ গাবম িন্টে কারখানার শ্রর্মকবদর ববকয়া কবিন 

পর্রবশাধ বাবদ 

২ টি  ৬২,০০,০০০/- 

৫ কমাট ১৩৬১ িন ও ২ 

টি কারখানা  

২১,৫১,৬০,০০০/- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

েবটা-গ্যালার্র 

  

  

ককন্দ্রীয় িহর্বল (Central Fund - Ministry of Labour and Employment) এর 

কলাবগা ও কলাগান এর শুভ উবোিন।বকন্দ্রীয় িহর্ববলর ৯ম কবার্ ি েভায় একটি প্রাণবন্ত অনুষ্ঠাবনর মাধ্যবম ককন্দ্রীয় 

িহর্ববলর কলাবগা ও কলাগান এর শুভ উবোিন অনুর্ষ্ঠি হয়। অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি উপর্স্থি র্ছবলন শ্রম ও কম িোংস্থান 

মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী মুর্িবুল হক চুন্নু, মাননীয় ের্িব আেবরািা খান, র্বর্িএমইএ এর েভাপর্ি িনাব 

কমা: র্ের্েকুর রহমান, িািীয় শ্রর্মক লীগ এর েভাপর্ি িনাব শুক্কুর মাহমুদ এবাং ককন্দ্রীয় িহর্বল এর 

মহাপর্রিালক র্াঃ এ.এম.এম আর্নসুল আউয়াল, র্পএইির্র্  েহ পর্রিালনা কবাবর্ ির েম্মার্নি েদস্যবৃে। 

 

https://www.facebook.com/centralfund.mole.gov.bd/?__tn__=K-R&eid=ARAh6q99kP6m_j1YT71ohcYHJO9iFVJXhv9y5mcUHZwDqmqe9nYLwcJrpZZL8KSt90bSH5fDwdwIUoH1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCenTXnuMU7YDptzZqmQXxJUfK_Y6Qm39q78K-zhn3FG8OYMD0zr5JiRYTTaOt_R7sDLR9th-Fbf5aADz05-w_udePDkEprM3ynN8GXQUsXK5F3rYnvaW1fyKBCtTpmEbq2nK8e3ilyQGkepbjz9shrsZ8jDHMr_QUxxXBaty9OlytgmmIUIjaEKKDpMzwE9c_1jdcdax9orSWEkiY7yRN81wNn8aOqzaEGb-7PrXR-hDP7dFCUIwB2qPzSyKYEvGfkIxDzYjlefc49OZetZcN3_PbJyMc4_zONFOJ0M8J6g5iP29jOA_B_y5nVDG5qXjrclKBeLU4X_UWPayvj7wQsFxk_C8WX4Ys9NagQ1uRtTQraRY_7xsrMf3XG3w4-F-fRgo_3wq_CL0BjFljkYOqrp1lhTLI5MsM2xAGQ--G6


 

 

বিরী কপাশাকর্শল্প খাবি কম িরি অসুস্থ শ্রর্মকবদর র্ির্কৎোর িন্য আর্র্ িক েহায়িা ও শ্রর্মবকর কমধাবী 

েন্তানবদর র্শক্ষ্াবৃর্ত্ত প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৮। 

 

 

 


