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1.0  ভুশভকা: 

 টভূশভ 
 

জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু বি মুশজবুয যভায়নয জন্ম তফাশল নকী উরয়েয শফ বদগাভী ও প্রফা বপযত 

কভীয়দয কল্যায়ণ ঢাকাস্থ মযত াজারার অন্তজনাশতক শফভানফন্দয়যয শিকয়ট তবাগ শনযাদ ও 

ভয়নাযভ শযয়ফয় “ ফঙ্গফন্ধু ওয়েজ অন না ন বন্টায” (BWEC) স্থান কযা য়েয়ে । এ বন্টা বযয ভাধ্যয়ভ 

প্রফাী কভীগণ ন্যযনতভ িযয়ে শফয়দয় মাওোয ভে থফা শফয়দ য়ত বদয় বপযায ভয়ে াভশেকবায়ফ 

ফস্থান কযয়ত াযয়ফন। এআ ফস্থানকায়র তাঁয়দয জন্য াশ্রেী মূয়ল্য িাফায়যয ব্যফস্থা অয়ে। এোড়াও 

এিায়ন প্রফাী কভীয়দয শযআশন্টয়েন (পুনঃএকত্রীকযণ)  এফং ন্যান্য সুয়মাগ-সুশফধা ফা কযণীে ম্পয়কন 

শিশপং প্রদান কযা য়ফ। মায পয়র ফঙ্গফন্ধু ওয়েজ অন না ন বন্টায ট প্রফাী কভীয়দয একশত্রত ওোয এফং 

াযস্পশযক শবজ্ঞতা শফশনভয়েয জন্য একট উযুক্ত স্থান য়ফ মা বদয় এআ প্রথভ। 
 

2.0 রেয ও উয়েশ্য: 

 2.1 রেয 

 শফয়দগাভী ও শফয়দ বপযত কভীয়দয শনযাদ াভশেক ফস্থান। 
 2.2 উয়েশ্য 

 প্রফাী কভীয়দয শফনামূয়ল্য অফান ও াশ্রেী মূয়ল্য িাফায়যয ব্যফস্থাকযণ; 

 শফয়দ প্রতযাগত কভীয়দয শযআশন্টয়েয়নয (পুনঃএকত্রীকযণ) অওতাে অনা;  

 প্রফাী কভীয়দয কাউশিশরং, বভাটববন, ওশযয়েয়ন্টন এফং শিশপং প্রদান। 

2.0 গ নানাআয়জন স্ট্রাকোয:   

ফঙ্গফন্ধু ওয়েজ অন না ন বন্টায়যয জনফর (13 জয়নয) কাঠায়না শনম্নরূ: 

কোযী ফ্রযচোরক 1 

উ-কোযী ফ্রযচোরক 2 

অফ্রপ কোযী কোভ কফ্রিউ োয মুদ্রোক্ষফ্রযক 1 

নো ন 2 

বজনায়যটয ও াম্প োরক 1 

প্লাম্বায 1 

শপ ােক 1 

বকোযয়টকায 1 

শযশশনস্ট্ 1 

ড্রাআবায 1 

আয়রকশিশোন 1 

শফঃদ্রঃ বন্টায়যয মাফতীে কাম নক্রভ ংক্রান্ত ভাশক ও ফাৎশযক প্রশতয়ফদন বফায়ড নয ভাশযোরক ফযাফয দাশির কযয়ত য়ফ।  

4.0 নুযণীে দ্ধশত/শনেভাফরী: 

 শফয়দগাভী  ও ফ্রফদদ  টপযত কভীগণ  100/-(একত)  োকো  ফ্রপ প্রদোন  কদয যোফ্রয /অনরোইদন  আদফদন  

কযদত োযদফন ; 

 01 (এক) জন কভী 01ট ীয়টয জন্য আদফদন কযদত াযয়ফন; 

  প্রশত যায়তয জন্য 200/- (দুইত) টাকা ফ্রপ প্রদান কয়য ীট ফযাে শনয়ত াযয়ফন; 

 প্রশতফায য়ফ নাচ্চ 02 যোত ফস্থান কযয়ত াযয়ফন; 

 ী  ফযোদ্দ ফাশতয়রয বেয়ত্র মথামথ কর্তনেয়ক 08 ঘন্টো পূদফ ে ফশত কযয়ত য়ফ; 

 ী  ফযোদদ্দয ফ্রনধ েোফ্রযত ভদয় উফ্রিত নো দর আদফদন স্বয়ংফ্রিয়বোদফ ফোফ্রতর কযো দফ। এটক্ষদে ফযোদদ্দয 

জন্য প্রদোনকৃত অথ ন বপযত বদো য়ফনা; 



 

 

 টন্টোদয ফস্থায়নয বেয়ত্র ায়াট ন ও এোয টয়কট  কশ, ফশগ নভন োড়ত্র/বভম্বাযী নদ ংশিষ্ট 

কাগজ-ত্রাশদ থাকয়ত য়ফ। 

5.0 তদোযশক: 

 বন্টায়য প্রয়ফয়য ভে শফয়দগাভী ও শফয়দ বপযত কভীয়দয প্রয়োজনীে কাগজ-ত্রাশদ মোচোই কযো; 

  শশ কযায়ভযায ভাধ্যয়ভ াফ নেশণক ভশনটশযং ও শনযাত্তায ব্যফস্থা ;   

 শৃঙ্খরা বঙ্গ থফা অদোচযদনয শফরুয়দ্ধ অআনগত ব্যফস্থা বনো; 

 টন্টোয তযোদগয ভে কভীয মাফতীে শজশনত্র প্রাশিায়য়ে িন্ট বডস্ক য়ত NOC প্রদান কযা: 

 বন্টাবযয মাফতীে বফা কাম নক্রভ ম্পয়কন কভীয়দয ব্যফোয ফ্রনদদ েফ্রকো িফ্রকেত শরপয়রট প্রদান কযা- 

এয়েয়ত্র দু’ধযয়নয শনয়দ নশকা থাকয়ফ।  
মথা: (ক) কভীদক প্রদদয় টন্টোদযয টফোমূ; 

       (ি) বন্টায়য ফস্থানকায়র কভীয অনুযণীয় দাশেত্বাফরী; 

(ক) কভীদক প্রদদয় টন্টোদযয টফোমূ: 

1) অগত কভীদক াদয়য বযথ ননা; 

2) বন্টায়য ফস্থায়নয শনেভ-কানুন ম্পয়কন ফগত কযা; 

3) বশতন ংক্রান্ত কাম নাশদয়ত য়মাশগতাপূফ নক তাঁয কয়ে শনয়ে মাওো; 

4) কভীয রায়গজ (মূল্যফোন) ভারাভার টকন্দ্রীয় রকায়য ংযেণ কযা;  

5) কে প্রশত াফান, শ্যাম্পু, টসুয বায, যান্ড ওো, টুথয়স্ট্, টুথ িা (জনপ্রশত), টাওয়ের (জনপ্রশত), শেরুশন 

(জনপ্রশত) যফযা কযা। 
 

(ি) বন্টায়য ফস্থানকায়র কভীয নুযণীে দাশেত্বাফরী: 

1) শনয়দ নশকা নুমােী কয়ে ব্যফাযয়মাগ্য শজশনত্র ব্যফায কযয়ফন (রাআট-পযান ব্যফায বয়ল ফন্ধ যািা, 

াশনয েে না কযা, শজশন ত্র য়েতনবায়ফ ব্যফায কযা);  

2) ব্যফাম ন শজশনত্র শনজ দাশেয়ত্ব ংযেণ কযয়ত য়ফ; 

3) টপ্রফ্রিন ব্যফ্রতত টকোদনো ঔলধ ফ্রনদজয কোদে যোখো মোদফ না; 

4) টমদকোদনো ভস্যোয় দোফ্রয়ত্বযত স্টোপদক ফশত কযা; 

5) ভেরা-অফজননা শনধ নাশযত স্থায়ন (ডাস্ট্শফন) বপরো; 

6) শনধ নাশযত স্থায়ন স্যোটের/জুতা যাখো; 

7) থুথু ও ায়নয শক মত্রতত্র না বপরা; 

8) টন্টোটযয অবযন্তদয ধুভোন নো কযো; 
9) বন্টায তযাগ কযায ভে রকায়যয োশফ দাশেত্বপ্রাি ব্যশক্তয়ক বুশিয়ে ফ্রদদয় NOC গ্রণ কযদত দফ। 

 

6.0 ববশযশপয়কন, স্কযাশনং এফং রকায ব্যফস্থা: 

 কভীয ফশগ নভন োড়ত্র/বভম্বাযীয়য ঠিকতায শফলয়ে মাোআ কযো; 

 কভীয ায়থ অনা ভারাভারমূয়য স্কযাশনংয়েয ব্যফস্থা কযা; 

 প্রফাী কভীয রায়গজ মূল্যফান ভারাভার শনশদ নষ্ট রকায়য ংযেয়ণয ব্যফস্থা কযা।  

7.0 যেণায়ফেণ:  

 বন্টায়যয মাফতীে ভারাভার যেণায়ফেয়ণয ব্যফস্থা; 

 বন্টায়যয াশফ নক শনযাত্তা শশ কযায়ভযায অওতাে আনো; 

 ফ্রনযফফ্রিন্ন শফদুযৎ যফযায়য ব্যফস্থা; 

 াশনয ফ্রপল্টোদযয যক্ষণোদফক্ষণ; 

 গাশড় াশকনংয়েয ব্যফস্থা; 

 ফ্রনযফফ্রিন্ন ফ্রফদুযৎ যফযোদ ব্যফহৃত বজনায়যটয়যয যক্ষণোদফক্ষণ; 

 শযকশিত এফং সুশফন্যস্ত গায়ড নন যক্ষণোদফক্ষণ; 

 আন্টাযয়নট চর যোখোয ব্যফস্থা; 

 ট ফ্ররদপোন চর যোখোয ব্যফিো; 

 পুরুল ও নোযী কভীয পৃথক ওয়োরুভ ফ্রযষ্কোয-ফ্রযিন্ন যোখোয ব্যফিো; 

 ওযুখোনো নাভায়জয ঘয ফ্রযষ্কোয যোখোয ব্যফস্থা ; 

 প্রাথশভক শেশকৎায ব্যফস্থা ; 

 শফয়নাদয়নয জন্য শফয়নাদন কদক্ষয ব্যফিো; 



 

 

 কাড় (বফডীট, ফোফ্ররদয কবোয, টতোয়োদর, কম্বর, দ না) শযষ্কায কযায ব্যফস্থা; 

 অগুন শনফ নাণ (fire extinguisher) এয ব্যফিো; 

 টঘোলণা/ভাআশকংয়েয (central announcement) ব্যফস্থা; 

 প্রশত কয়েয নম্বয ংদমোজদনয ব্যফিো; 

 ধূভোদনয জন্য পৃথক িোন (Smoking zone) ংযক্ষণ কযো; 

 কযোশন্টয়নয নোভকযদণয ব্যফস্থা। 

 ওয়েজ অন না ন বন্টায়যয াশফ নক শযষ্কায শযচ্ছিতায ব্যফস্থা। 
 8.0 মাতাোত: 

শফয়দগাভী কভীয়দয জন্য:  

 শফয়দগাভী কভীয চোফ্রদোয টপ্রফ্রক্ষদত ফ্লোই  ফ্রফ্রিউর অনুমোয়ী বন্টায য়ত শফনামূয়ল্য শফভানফন্দয়য ব ৌঁোয়নায ব্যফস্থা; 

 

বপযত প্রফাী কভীয়দয জন্য:  

ক)  প্রফাী কল্যাণ বডয়স্ক কভীয চোফ্রদোয টপ্রফ্রক্ষদত শফনামূয়ল্য শফভানফন্দয য়ত ওয়েজ অন না ন বন্টাবয ব ৌঁোয়নায 

ব্যফস্থা; 

 ি)  কভী আচ্ছা কযয়র শনজ িযয়ে শফভানফন্দয য়ত ওয়েজ অন না ন বন্টাবয অয়ত াযয়ফন। 
9.0 অফান ব্যফস্থা: 

 ফ্রনধ েোফ্রযত অয়ফদন পযভ পূযণ এফং শপ প্রদানপূফ নক ীট ফযোদ্দ; 

 পুরুল ও নোযী কভীয জন্য (40+09) টভো  49টি ী  ফযোদ্দ; 

 একজন য়ফ নাচ্চ 02 যাত ম নন্ত থাকয়ত াযয়ফন; 

 প্রফ্রত কদক্ষ ইন্টোযকভ থোকটফ; 

 প্রশত কয়ে 01ট বড্রশং বটশফর, রোই  ও 01ট শফন ফয়েয ব্যফস্থা থাকয়ফ; 

 প্রশত ীয়টয শফযীয়ত পযোন, 02 ড্রোযশফশষ্ট রকায, বফড, সুদয় াশনয ব্যফস্থা থাকয়ফ; 

 বফডীট, ফাশর, ব্লযাংয়কট, ায়া ও স্যায়ন্ডয়রয ব্যফস্থা থাকয়ফ; 

 জরুফ্রয প্রদয়োজদন আভায়জনিী সুআে ব্যফায়যয ব্যফস্থা থাকয়ফ।  

10.0 প্রাথশভক শেশকৎা বফা/প্রাআভাশয বভশডয়কর ায়াট ন: 

 প্রাথশভক শেশকৎায (First Aid) ব্যফস্থা থাকয়ফ;  

 02 জন নো ন (পুরুল ও ভফ্ররো) এয তত্ত্বোফধোদন প্রোথফ্রভক ফ্রচফ্রকৎো প্রদোন কযো দফ;  

 টন্টোদয অফিোনকোরীন কভী সুস্থ য়র তাঁয়ক শনজস্ব যামু্বয়রয়িয ভাধ্যয়ভ াাতায়র বপ্রযয়ণয ব্যফস্থা থোকদফ। 

11.0  িাফায ও াশনয ব্যফস্থা: 

 .......... কযাশন্টয়ন কার, দুপুয ও যাবত াশ্রেী মূল্য িাফাবযয ব্যফস্থা থাকয়ফ; 

 সুদয় াশনয ব্যফস্থা থাকয়ফ। 
12.0 নাভাবময স্থান: 

 পুরুল ও ভশরায জন্য পৃথক নাভায়জয ব্যফস্থা থাকয়ফ। 
13.0 আন্টাযয়নট সুশফধা: 

 আন্টাযয়নট ব্যফায়যয সুশফধা থাকয়ফ। 

14.0 বটশরয়পায়নয ব্যফস্থা: 

 ট ফ্ররদপোদনয ব্যফস্থা থাকয়ফ। 
15.0 শনযফশচ্ছি শফদুযৎ যফযা: 

 শনযফশচ্ছি শফদুযৎ যফযায়য জন্য বজনায়যটয়যয ব্যফস্থা থাকয়ফ।  

16.0 শফয়নাদন: 

  শফয়নাদন কয়ে টশব, শত্রকা, ম্যাগাশজয়নয ব্যফস্থা থাকয়ফ; 

 ভন্ত্রণারে, শফএভআট, বফায়েয়র, প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক এফং ওদয়জ আন না ন কল্যাণ বফায়ড নয (WEWB) বফা 

কাম নক্রভ ম্পশকনত শরপয়রট, পুশস্তকা, বুকয়রট আতযাশদ থাকয়ফ; 

 ভন্ত্রণোরয় ও ফ্রফফ্রবন্ন ংিো/দপ্তদযয ওফ্রবফ্র, টিফ্রবফ্র প্রদ নয়নয ব্যফিো থোকদফ। 



 

 

17.0 শিশপং বন্টায: 

 প্রফাী কভীয়দয দু’বায়গ শিশপং প্রদান কযা য়ফ। 

(ক) শফয়দগাভী কভীয়দয জন্য: 

(ি) ফ্রফদদ টপযত কভীয়দয জন্য : 

 

  

(ক) শফয়দগাভী কভীয়দয জন্য: 

 শফয়দগাভী কভীটদয বদয় ও শফয়দয়য শফভানফন্দয়যয অনুষ্ঠাশনকতা ও গন্তব্য টদটয ফ্রনয়ভকোনুন িদকে  

প্রাক-ফশগ নভন শিশপং; 

 কভীদদয বফাড ন প্রদত্ত বফামূ ম্পয়কন অফফ্রতকযণ; 

 কভীয়দয শনজস্ব বভাফাআয়র কভীয়দয কযণীে ম্পশকনত (ওশবশ, টশবশ, বফায়ড নয বপবুক, আউটউফ বজ, 

ংশিষ্ট দূতাফায়য নম্বয, প্রফা ফন্ধু কর বন্টায়যয নম্বয ন্যান্য) তথ্যাশদ আনস্ট্রকযণ।  

(ি) ফ্রফদদ টপযত কভীয়দয জন্য : 

 প্রফা টপযত কভীয়দয অথ নাভাশজক উিেয়নয রয়েয শযআশন্টয়েন (পুনঃএকত্রীকযণ), কাউশিশরং ও  

বভাটয়বয়নয ব্যফিো; 

 ভন্ত্রণোরদয়য ফ্রফফ্রবন্ন দপ্তয/ংিোয বফা কোম নক্রভ ম্পয়কন ফশতকযণ। 
 

18.0 NOC (বনা ফয়জকন াট নশপয়কট): 

 

 দাশেত্বযত কভ নকতনায NOC  প্রদ নন ায়য়ে কভী বন্টায তযাগ কযয়ত াযয়ফন। 
19.0  ভতাভত/শবয়মাগ: 

  বন্টায়য ফস্থানযত কভীয়দয ভতোভত/অফ্রবদমোগ শরশফদ্ধ কযোয ব্যফিো থোকদফ। 
 

ভয়নাযভ শযয়ফয় স্থাশত “ফঙ্গফন্ধু ওয়েজ অন না ন বন্টায ” শফয়দগাভী ও শফয়দ টপযত কভীয়দয াশ্রেী িযয়ে 

াভশেক ফস্থায়নয জন্য অকল ননীে বকন্দ্র শয়য়ফ প্রশতষ্ঠা রাব কযয়ফ।  এ বন্টায  (Recovery and Advancement 

of Informal Sector Employment) RAISE ঢাকা, গাজীপুয, ভাশনকগঞ্জ বজরায শপ শয়য়ফ ব্যফহৃত য়ফ।  

 


