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প্রফাসী কল্যাণ ও বফজদরিক কর্যসংস্থান র্ন্ত্রণালয়
প্রফাসী কল্যাণ ও বফজদরিক কর্যসংস্থান র্ন্ত্রণালজয়ি আওতাধীন ওজয়জ আন যাস য কল্যাণ বফোড ডয ভোধ্যমভ
নোনোবফধ জনকল্যোণমূরক কোম ডক্রভ োপমল্যয োমথ ম্পন্ন কময আমে। বনমে জোনুয়োবয, ২০০৯ মত জুন, ২০১৭
ম ডন্ত যকোমযয উমেখমমোগ্য োপল্যমূ তুমর ধযো র:
প্রফাসী কর্ীজদি জন্য কল্যাণমূলক সসফাসমূহ
:
বফভোনফন্দময প্রফোী কল্যোণ বডমেয োয়তো:
বফমদগোভী কভীমদয বনযোমদ বফমদ গভন এফং প্রতযোফতডনকোমর বফভোনফন্দময োয়তো প্রদোমনয রমযয ঢোকোস্থ
মযত োহ্জোরোর আন্তজডোবতক বফভোনফন্দয , বমরটস্থ ওভোনী আন্তজডোবতক বফভোনফন্দয , বমরট এফং চট্টগ্রোমভয
োহ্ আভোনত আন্তজডোবতক বফভোনফন্দময “প্রফোী কল্যোণ বডে ” স্থোন কযো ময়মে। এ বডমেয ভোধ্যমভ কভীমদয
প্রময়োজনীয় কর ধযমণয োয়তো প্রদোন কযো য়। ২০০৯ বথমক জুন, ২০১৭ ম ডন্ত ৫০ রয বফমদগোভী কভীমক
বফভোনফন্দময প্রফোী কল্যোণ বডমেয ভোধ্যমভ োয়তো প্রদোন কযো ময়মে।
ড বিবপং:
প্রোক-ফবগভন
চোকবয বনময় বফমদ গভনকোযী কভীমদয ংবিষ্ট বদময আইন ও বনয়ভ-কোনুন , যীবত-নীবত, বোলো, শ্রভ আইন,
ড বিবপং
আফোওয়ো ও বযমফ, অবধকোয-কতডব্য ইতযোবদ ম্পমকড ধোযণো বদমত বফমদ গভমনয পূমফ ড প্রোক-ফবগভন
ড
প্রদোন কযো য়। ২০০৯ মত জুন , ২০১৭ োর ম ডন্ত ২ রয ৫৪ োজোয জন বফমদগোভী কভীমক প্রোক-ফবগভন
বিবপং প্রদোন কযো ময়মে।
বযোবৃবি:
ওময়জ আন ডো ড কল্যোণ বফোড ড মত প্রফোী কভীয বভধোফী ন্তোনমদয বরখোড়োয় উৎো বমোগোমত ২০১২ োর বথমক
বযোবৃবি প্রদোন কযো মে। ফতডভোমন লষ্ঠ বথমক স্দোতক বলফল ড ম ডন্ত বৃবি প্রদোন কযো য়। ২০১২ মত জুন ,
২০১৭ ম ডন্ত বফববন্ন বশ্রবণমত ৪,৪৫৫ জন বযোথীমক ৬ বকোটি ৫২ রয ১৬ োজোয টোকো বৃবি প্রদোন কযো ময়মে।
মৃতমদ বদম আনয়ন:
প্রফোম মৃতুযফযণকোযী কভীয বযফোমযয বরবখত ভতোভত োমময মৃতমদ শ্রভ কল্যোণ উইংময়য োয়তোয় বদম
আনয়ন অথফো ংবিষ্ট বদম দোপন কযো য়। বকোন কভীয মৃতমদ বনময়োগকতডোয খযমচ বদম আনো ম্ভফ নো মর
ব কর মৃতমদ ওময়জ আন ডো ড কল্যোণ বফোমড ডয অথ ডোয়মন বদম আনো য়। ২০০৯ মত জুন , ২০১৭ ম ডন্ত বফববন্ন
বদ মত ২৫ ,২৯৬ জন কভীয মৃতমদ বদম আনো ময়মে। এমত ওময়জ আন ডো ড কল্যোণ বফোড ড মত ব্যয় কযো
ময়মে ৬ বকোটি ৫৯ রয টোকো।
মৃতমদ বযফন ও দোপন ফোফদ আবথ ডক োোয্য প্রদোন:
প্রফোম মৃতুযফযণকোযী কভীয মৃতমদ বফভোনফন্দযস্থ “প্রফোী কল্যোণ বডে” কর্তক
ড তোয বযফোমযয বনকট স্তোন্তমযয
ভয় তোৎযবণকবোমফ তোয বযফোযমক “মৃতমদ বযফন ও দোপন খযচ ফোফদ ৩৫ োজোয টোকোয আবথ ডক
োোবয্যয বচক প্রদোন কযো য়। ২০০৯ োমরয পূমফ ড বফভোনফন্দয মত মৃতমদ গ্রমণয ভয় তোৎযবণকবোমফ
বযফন ও দোপন খযচ প্রদোন কযো মতো নো। ২০০৯ মত জুন , ২০১৭ ম ডন্ত প্রফোম মৃত ১৯ ,৯৮০ জন কভীয
বযফোযমক মৃতমদ বযফন ও দোপন ব্যয় ফোফদ ৬৬ বকোটি ২২ রয ৪৩ োজোয টোকো আবথ ডক োোয্য বদয়ো
ময়মে।

আবথ ডক অনুদোন প্রদোন:
বফমদম বফধবোমফ গভন কময মৃতুযফযণকোযী কভীয প্রমতযক বযফোযমক বফোড ড মত এককোরীন আবথ ডক অনুদোন
প্রদোন কযো য়। ২০১৩ োমরয পূমফ ড আবথ ডক অনুদোন ফোফদ মৃত কভীয বযফোযমক ২ রয টোকো কময বদয়ো মতো ,
২০১৩ োর বথমক উক্ত আবথ ডক অনুদোমনয বযভোন বৃবি কময ৩ রয কময টোকো বদয়ো মে। ২০০৯ মত জুন ,
২০১৭ ম ডন্ত প্রফোম মৃত ১৮ ,৫৬৯ জন কভীয বযফোযমক ৪৬৬ বকোটি ৭৮ রয টোকো আবথ ডক অনুদোন প্রদোন কযো
ময়মে।
মৃতুযজবনত যবতপূযণ/ফমকয়ো বফতন/োববড বফবনবপট/ ইন্স্যযমযন্স্ এয আদোয় ও বফতযণ:
প্রফোম মৃতুযফযণকোযী কভীয মৃতুযজবনত কোযমণ বনময়োগকতডো অথফো অন্য বকো
বনো ব্যবক্ত ফো প্রবতষ্ঠোন মত
মৃতুযজবনত যবতপূযণ োওয়োয ম্ভোফনো থোকমর অথফো ফমকয়ো বফতন অথফো োববড বফবনবপট/ইন্স্যযমযমন্স্য অথ ড
োওনো থোকমর তো ংবিষ্ট বদম ফোংরোমদ বভ বনয শ্রভ কল্যোণ উইংময়য ভোধ্যমভ আদোময়য ব্যফস্থো কযো য়
এফং আদোয়কৃত অথ ড মৃমতয ওয়োবযমদয অনুকূমর মথোমথবোমফ বফতযণ কযো য়। ২০০৯ মত জুন , ২০১৭ ম ডন্ত
প্রফোম মৃত ৪ ,৯৭১ জন কভীয অনুকূমর মৃতুযজবনত যবতপূযণ ও অন্যোন্য অথ ড ফোফদ আদোয়কৃত ৩১৮ বকোটি ৩০
রয টোকো তাঁমদয ওয়োবযমদয ভমধ্য বফতযণ কযো ময়মে।
অসুস্থ কভীমদয আবথ ডক োোয্য প্রদোন:
প্রফোম কভডযত অফস্থোয় গুরুতয আত , অসুস্থ এফং োযীবযকবোমফ অযভ কভীমদয বফোড ড মত বচবকৎো োয়তো
প্রদোন কযো য়। ২০০৯ মত জুন , ২০১৭ ম ডন্ত ১৪০ জন অসুস্থ কভীমক ১ বকোটি ৫৩ রয টোকো আবথ ডক োোয্য
প্রদোন কযো ময়মে।
অসুস্থ কভী বদম আনয়ন ও োোতোমর ববতডয ব্যফস্থো:
বফমদম বফববন্ন কোযমণ গুরুতয আত , অসুস্থ, এফং োযীবযকবোমফ অযভ কভীমদয ংবিষ্ট বদম বচবকৎোয
ব্যফস্থো কযো য়। বকো বনো কভীমক বদম আনোয প্রময়োজন মর তোমক বদম আনয়ন , এযোম্বযমরন্স্ সুবফধো প্রদোন এফং
যকোবয োোতোমর ববতডয ব্যফস্থো কযো য়। উমেখ্য ২০১৪ োর মত বফমদস্থ ফোংরোমদ বভন মূময শ্রভ
কল্যোণ উইংময়য মমোবগতোয় এফং ওময়জ আন ডো ড কল্যোণ বফোমড ডয ব্যফস্থোনোয় বফমদ মত অসুস্থ কভীমক বদম
আনো মে। ২০১৪ মত জুন , ২০১৭ ম ডন্ত ৭৮ জন কভীমক ওময়জ আন ডো ড কল্যোণ বফোমড ডয ব্যফস্থোনোয় বদম
বপযত এমন বচবকৎোয জন্য োোতোমর ববতড কযো য়।
বইপ বোভ স্থোন:
বফমদম কভডমযমে প্রবতকূর বযবস্থবতয বকোয ফোংরোমদব নোযী কভীমদয শ্রভ কল্যোণ উইংময়য োয়তোয় উিোয
কময োভবয়কবোমফ বনযোদ আশ্রয় প্রদোন কযো য়। তোমদয আোয এফং অন্যোন্য প্রময়োজনীয় ব্যফোয্যড োভগ্রী
প্রদোন কযো য়। এ রমযয বৌবদ আযমফয বযয়োদ ও বজদ্দো, ওভোন, জড ডোন ও দবযণ বকোবযয়োয় অফবস্থত ফোংরোমদ
দূতোফোম বইপ বোভ স্থোন কযো ময়মে। ২০০৯ বথমক জুন, ২০১৭ ম ডন্ত বইপ বোভ বযচোরনোয় ২ বকোটি ২৩
রয টোকো ব্যয় ময়মে।
বফমদম বযো প্রবতষ্ঠোমন োয়তো:
বফমদম ফোংরোমদব কভীয ন্তোনমদয বযো অজডমন োয়তোকমে ফোংরোমদব কবভউবনটি কর্তক
ড বযচোবরত বযো
প্রবতষ্ঠোমন আবথ ডক োয়তো প্রদোন কযো য়। ২০০৯ মত জুন , ২০১৭ ম ডন্ত বফববন্ন বদম ফোংরোমদব স্কুরমূ
সুষ্ঠযবোমফ বযচোরনোয় বফোড ড মত ১৮ বকোটি ৭২ রয ৭২ োজোয টোকো প্রদোন কযো য়।

বযো প্রবতষ্ঠোমন ববতডমত বকোটো ংযযণ:
প্রফোী কল্যোণ ভন্ত্রণোরয় এফং ওময়জ আন ডো ড কল্যোণ বফোমড ডয প্রমচষ্টোয় যকোয ২০১৬ োর মত বদময কর উচ্চ
ভোধ্যবভক কমরজ মূম একোদ বশ্রবণয ববতডমত প্রফোী কভীয ন্তোনমদয জন্য ০.৫% বকোটো ংযযণ কযো
ময়মে। এেোড়ো টুয়োখোরী বফজ্ঞোন ও প্রমৄবক্ত বফশ্ববফদ্যোরময় স্দোতক বশ্রবণয ববতডমত আন ংযবযত যময়মে।
প্রফোী কল্যোণ ব্যোংমকয তবফর গঠমন োয়তো:
বফমদগোভী অস্বের কভীমদয স্বে সুমদ ঋণ প্রদোমনয রমযয যকোয ২০১০ োমর “প্রফোী কল্যোণ ব্যোংক” স্থোন
কমযমে। এ ব্যোংমকয তবফর গঠমন ওময়জ আন ডো ড কল্যোণ বফোড ড মত ১৪৫ বকোটি টোকো প্রদোন কময ব্যোংমকয
তবফর গঠমন োয়তো কযো ময়মে।
আইনগত োয়তো প্রদোন:
প্রফোম কভডযত কভীমক বম বকো বনো প্রময়োজমন আইনগত োয়তো প্রদোন কযো য়। বদম কভীয ম্পদ যযো এফং
তোয বযফোমযয বনযোিোজবনত অথফো অন্য বকোন ভস্যোয ম্মযখীন মর বফমদস্থ ফোংরোমদ বভনমূ এফং
বদম স্থোনীয় প্রোমনয ভোধ্যমভ আইনগত োয়তো প্রদোন কযো য়। বফমদম আইনগত োয়তো প্রদোমনয জন্য শ্রভ
কল্যোণ উইংময়য অনুকূমর বফোড ড মত ফোমজট ফযোদ্দ বদয়ো য়।
প্রফোী কল্যোণ বফন বনভডোণ:
বফমদগোভী কভীমদয মোফতীয় বফো একই স্থোন মত প্রদোমনয রমযয ঢোকোয ইেোটন গোমড ডমন ২০ তরো বফবষ্ট
“প্রফোী কল্যোণ বফন” বনভডোণ কযো য়। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী ২০১১ োমরয ১৮ বডমম্বয এই বফন উ ববোধন কমযন।
এ বফমন প্রফোী কল্যোণ ভন্ত্রণোরয় এফং এয অধীনস্থ ওময়জ আন ডো ড কল্যোণ বফোড ড , বফএভইটি, বফোময়মর এফং
প্রফোী কল্যোণ ব্যোংক প্রফোী কভী ও তোয বযফোমযয দস্যমদযবক ওয়োন স্ট োববড প্রদোন কযমে।
যোজননবতক অবস্থযতোযকোযমণ কভীমদয বদম বপযত আনয়ন:
২০১০ োমর বরবফয়োয় যোজননবতক অবস্থযতোয কোযমণ ফোংরোমদব কভীমদয জীফন ংকটোন্ন মর যকোমযয
উমদ্যোমগ প্রোয় ৩৭ োজোয কভীমক বদম বপযত আনো য়। এ ভয় তোমদয বক শুকনো খোফোয, োবন, ফো/বেনবমোমগ
বস্টমন মোওয়োয ব্যফস্থো এফং ফো বড় মোওয়োয জন্য তোৎযবণকবোমফ নগদ ১০০০/- কময টোকো বদয়ো য়। এমত
বফোমড ডয প্রোয় ৪ বকোটি টোকো খযচ য়। এেোড়ো বফশ্বব্যোংক ও IOM এয মমোবগতোয় প্রমতযক কভীমক ৫০ োজোয
টোকো অনুদোন বদয়ো য়।
বনযোদ অববফোমন স্মোট ডকোড ড প্রদোন:
অনফধবোমফ বফমদ গভন ও প্রতোযণো বযোধ তথো বনযোদ অববফোন বনবিত কযমত বফমদগোভী কভীমদয আধুবনক
প্রমৄবক্ত ম্পন্ন (বপঙ্গোযবপ্রন্ট ও েবফ) স্মোট ডকোড ড প্রদোন কযো মে। এই স্মোট ডকোড ড প্রদোমনয জন্য জুন , ২০১৪ মত
জুন ২০১৭ ম ডন্ত ৩ ফেময ১৯ বকোটি ৩৬ রয টোকো অে বফোড ড মত প্রদোন কযো ময়মে।

বডইএভওমূম ফোমজট প্রদোন:
প্রফোী কভী ও তোমদয বযফোমযয দস্যমদয কল্যোণমূরক কোজ বমভন- ভ্রভণ , জনমচতনতোমূরক প্রচোয, কভী
বযবজমেন বফববন্ন কোম ডক্রভ মথোমথবোমফ ম্পোদমনয রমযয বজরো কভডংস্থোন ও জনবক্ত অবপ
(DEMO) মূম অথ ড ফযোদ্দ বদয়ো য়।
২০০৯ মত জুন, ২০১৭ ম ডন্ত বডইএভও মূম বভোট ৩ বকোটি ৪৩ রয বকোটি টোকো প্রদোন কযো ময়মে।
এযোম্বযমরন্স্ সুবফধো প্রদোন:
প্রফোম মৃত ও অসুস্থ কভীমদয বযফমনয জন্য ো আভোনত আন্তজডোবতক বফভোনফন্দয , চট্টগ্রোভ-এ স্থোবত প্রফোী
কল্যোণ বডমে একটি এযোম্বযমরন্স্ প্রদোন কযো ময়মে। খুফ ীঘ্রই মযত োজোরোর আন্তজডোবতক বফভোনফন্দয , ঢোকোয়
অতযোধুবনক সুমমোগ সুবফধো ম্ববরত ০২ টি এযোম্বযমরন্স্ প্রদোন কযো মফ।
অনোফোী ফোংরোমদবমদয বফোমডযড দস্য দ প্রদোন:
বফমদম ফফোত অনোফোী ফোংরোমদবমদয (ডোয়োমোযো) দীঘ ডবদমনয দোবফয বযমপ্রবযমত তোমদযমক ২০১৭ োর
মত কল্যোণ বফোমড ডয দস্য দ প্রদোন কযো মে। এয পমর তোযো কল্যোণ বফোড ড প্রদি সুমমোগ সুবফধো প্রোপ্য মেন।
শ্রভ উইং ংখ্যো বৃবি:
২০০৯-২০১৭ ম ডন্ত ১৭টি বদম ১৮টি নতুন শ্রভ উইং (ব্রুনোই,
দবযণ বকোবযয়ো, ইতোরীয বযোভ ও বভরোন,ভোরবী, বভয,
ংকং, দবযণ আবিকো, অমেবরয়ো, গ্রী, বজমনবো, যোবয়ো, থোইল্যোন্ড, ইযোক, জোোন, জড ডোন, বেন এফং ভবযো)
বখোরো য়। বরফোনমন ৩০ তভ শ্রভ উইং বখোরোয কোম ডক্রভ চরভোন আমে।
প্রফোী কভীমদয বআইব ম্মোননো প্রদোন
:
প্রফোীমদয অফদাজনি স্বীকৃরতস্বরু সিকাি প্ররত ফছি সজফ যাচ্চ সিরর্জেন্সসপ্রিণকািী রনরদ যষ্ট সংখ্যক প্রফাসী কর্ীজক
Commercially Important Person (CIP) র্র্ যাদা রদজয় সম্মারনত কজি থাজক। ফারণরজিক গুরুত্বপূণ য
ব্যরি (অনাফারস ফাংলাজদিী) রনফ যাচন নীরতর্ালা, 2010 হজত 2015 সাল র্ যন্ত 66 জন প্রফাসী ফাংলাজদিীজক
রসআইর (NRB) সম্মাননা, প্রদান কিা হয়। উি নীরতর্ালায় ২০১৬ সাল সথজক ৯০ জন প্রফাসী ফাংলাজদিীজক এ
সম্মাননা প্রদাজনি রফধান িাখা হজয়জছ।
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