জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রক্তশক্ষণ ব্যুর া ১৯৭৬ সারে তৎকােীন “জনশক্তি উন্নয়ন ও সর্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণােরয় ”
সংযুি ক্তিভাগ ক্তিরসরি প্রক্ততক্তিত িরয় এ কর্মযাত্রা শুরু কর । বিরেক্তশক কর্মসংস্থারন অক্তভিাসী কর্ী ক্তনরয়াগ ও
প্রপ্র রণ েরক্ষু এ ব্যুর া প্রক্ততক্তিত িয়। িতমর্ারন ক্তিএর্ইটি প্রিাসী কল্যাণ ও বিরেক্তশক কর্মসংস্থান র্ন্ত্রণােরয়
অধীরন অক্তভিাসন ও বিরেক্তশক কর্মসংস্থারন ক্তনরয়াগ প্রক্তিয়া তত্ত্বািধান, অক্তভিাসী কর্ীরে অক্তধকা সং ক্ষণ ও
েক্ষতা, প্রক্তশক্ষণ প্রোরন র্াধ্যরর্ কর্মসংস্থারন অক্তধকত সুরযাগ সৃক্তি কর প্রেরশ করর্মাপরযাগী জনরগািীরক
যথাযথভারি কারজ োগারনা েরক্ষু ক্তিক্তভন্ন পক্ত কল্পনা গ্রিণ ও িাস্তিায়রন ক্তন েসভারি কাজ কর যারে।
ক্তিএর্ইটি অজমন:


১৯৭৬ সারে প্রক্ততক্তিত ক্তিএর্ইটি র্াত্র ৬০৮৭ জন কর্ী প্রপ্র রণ র্াধ্যরর্ যাত্রা শুরু ক রেও ২০১৭ সারে এ
সংখ্যা ১০,০৮,৫২৫ জরন উন্নীত িয়। শুরু িরত এ পয মন্ত (আগস্ট/২০২১) পয মন্ত প্রর্াট কর্ী প্রপ্র রণ সংখ্যা
১৩,২৯২,৭৪৩ জন।
 র্ধ্যপ্রারযু করয়কটি প্রেরশ কর্ী প্রপ্র রণ র্াধ্যরর্ বিরেক্তশক কর্মসংস্থান খাত উম্মুি িরেও িতমর্ারন ক্তিরে
১৭৬ টি প্রেরশ িাংোরেশ িরত কর্ী গর্ন ক রে।
 র্াত্র ০৫টি ক্তিইএর্ও র্াধ্যরর্ যাত্রা শুরু িরেও িতমর্ারন ৪২ টি ক্তিইএর্ও এিং ০৪টি ক্তিভাগীয় অক্তিস স্থাপন
ক া িরয়রে।
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 ক্তিএর্ইটি আওতায় িতমর্ারন ক্তিরল্পার্া-ইন-ইক্তিয়াক্ত ং, এসএক্তস প্রভারকশনাে ও প্রেরশ ক্তিরেরশ কর্মসংস্থান
উপরযাগী প্রক্তশক্ষণ কায মির্ ৫৫টি প্রেরি উন্নীত ক া িরয়রে।
 ক্তিরেশ প্রি ত কর্ীরে অক্তভজ্ঞতােব্ধ জ্ঞানরক কারজ োক্তগরয় আত্মসংস্থান সৃক্তি, পুনঃকর্মসংস্থানসি েক্ষতা
স্বীকৃক্তত প্রোরন জন্য আ ক্তপএে সনোয়ন ক া িরে।
 প্রিাসী কল্যাণ ব্াংরক র্াধ্যরর্ ক্তিরেশ প্রি ত কর্ীরে আত্মকর্মসংস্থান ও পুনি মাসন ঋণ প্রোরন জন্য দু
েিায় ৭০০ প্রকাটি টাকা ি াদ্দ প্রোন ক া িয়। এোড়া ক্তিরেশ প্রি ত কর্ীরে ক্ত ইক্তিরগ্রশরন জন্য ৪২৭
প্রকাটি টাকা একটি প্রকল্প গ্রিণ ক া িরয়রে।
 ১৯৭৮ সারে র্াত্র ০৭টি ক্ত ক্রুটিং োইরসরে এ র্াধ্যরর্ ক্তিরেরশ কর্ী প্রপ্র ণ শুরু িরেও িতমর্ারন ১৫৬৩টি
ক্ত ক্রুটিং এরজক্তে র্াধ্যরর্ ক্তিরেরশ কর্ী প্রপ্র ণ ক া িরয় থারক।
ম প্র ক্তর্ট্যাে এ পক্ত র্ান ক্তেে ২৩.৭১ ক্তর্ক্তেয়ন ইউএস িো ২০২০-২১ অথ ম িের
 ১৯৭৬ সারে অক্তজত
অক্তজমত প্র ক্তর্ট্যাে এ পক্ত র্ান ২৪৭৭৭.৭১ ক্তর্ক্তেয়ন ইউএস িো উন্নীত িরয়রে।
 অক্তভিাসী কর্ী সর্স্যা সর্াধারন ক্তিএর্ইটিরত অক্তভরযাগ ব্িস্থাপনা প্রসে যালু ক া িরয়রে। উি প্রসরে
র্াধ্যরর্ ২০২০ সারে প্রর্াট ক্ষক্ততপূ ণ আোয় িয় ২,৪০,৪১০৪৮ টাকা ।
 কর্ী সর্স্যা সর্াধারন গন্তব্ প্রেরশ ৩০টি শ্রর্ কল্যাণ উইং স্থাপন ক া িরয়রে।
 ক্তিএর্ইটি কায মােয়রক ১৯৮৪ সারে কাক াইরে ক্তনজস্ব ভিরন স্থানান্ত ক া িরয়রে।

 ক্তিএর্ইটিরক ব্যুর া িরত অক্তধেপ্তর উন্নীতক রণ ক্তিষয়টি চূড়ান্ত পয মারয় রয়রে।
 ৩৭টি পরে জনিে ক্তেরয় ক্তিএর্ইটি যাত্রা শুরু িরেও িতমর্ারন জনিরে সংখ্যা ৪৮১৬ টি পরে উন্নীত
িরয়রে।
 অক্তভিাসন সংিান্ত প্রসিা ও প্রক্তশক্ষণ কায মির্ ক্তিএর্ইটি িরত র্াঠ পয মারয় ক্তিরকন্দ্রীক ণ।
 প্রয সকে প্রজোয় ক্তিইএর্ও প্রনই এর্ন ২২ টি প্রজোয় ক্তিইএর্ও স্থাপরন জন্য পে সৃজন।
 ক্তিএর্ইটি আইটি উইং এ জন্য ১৮টি পে সৃজন।
 যথারযাগ্য র্য মাোয় মুক্তজি িষ ম উেযাপনসি এ উপেরক্ষ ক্তিএর্ইটি’ আওতাধীন ০৬টি আইএর্টি, ৫১টি
টিটিক্তস এিং ৩০টি ক্তিইএর্ওরত িঙ্গিন্ধু কণ মা স্থাপন ।
 ক্তিরেশগার্ী এিং ক্তিরেশরি ত কর্ীরে জন্য ক্তিস্তাক্ত ত তথ্য সম্বক্তেত পৃথক ক্তিক্তজটাে িাটারিজ প্রিতমন ক া
িরয়রে। এোড়াও ক্তিরেশগার্ী কর্ীরে িাটারিরজ ক্তনিন্ধন প্রক্তিয়া সিজত ক া জন্য আক্তর্ প্রিাসী অুাপ
যালু।
 বিরেক্তশক কর্মসংস্থান ও অক্তভিাসী আইন ২০১৩ প্রণয়নসি এ অধীরন পৃথক ক্ততনটি ক্তিক্তধর্াো র্াধ্যরর্
কায মির্ পক্ত যাক্তেত িরে।
 অক্তভিাসন প্রক্তিয়ায় গক্ততশীেতা এিং শৃঙ্খো আনয়রন জন্য বিরেক্তশক কর্মসংস্থান নীক্ততর্াো ২০০৬ এিং
তৎপ িতীরত প্রিাসী কল্যাণ ও বিরেক্তশক কর্মসংস্থান নীক্তত ২০১৬ এ আরোরক কায মির্ পক্ত যাক্তেত িরে।
 আইএসও সনে ৯০০:২০১৫ অজমন।
 ক্তিক্তজটাে কায মির্ িাস্তিায়রন স্বীকৃক্তত স্বরুপ ই-এক্তশয়া এওয়াি ম োভ।
 উদ্ভািনী/ক্তিক্তজটাে প্রর্োয় ৫৪ টি প্রজোয় ১র্ স্থান অজমন।
 প্রসানা র্ানুষ সম্মাননা অজমন।
 জাতীয় শুদ্ধাযা প্রকৌশে পু স্কা অজমন।
 ই- িাইক্তেংরয় প্রশ্রি েপ্তর সম্মাননা অজমন।
 কররোনো কোলীন বিরেশগোমী কমীরের অগ্রোবিকোর বিবিরে ককোবিড-১৯ িযকবিন প্রেোন কোর্ যক্ররম বিএমইটি
আওেোিীন অবিিিমূহ ব্যপকিোরি িম্পৃক্ত কেরক টিকো গ্রহরের জন্য বিএমইটি’র ডোটোরিরজ করবজরেশন
কররেন। এর িরল ০১/০৭/২০২১ হরে ২১/০৮/২০২১ পর্ যন্ত কমোট ২,৪১,২২০ জন বিরেশগোমী কমী ককোবিড১৯ িযোকবিন গ্রহে কররে িক্ষম হরেরে।
 ক্তিরেশগার্ী কর্ীরে প্রকাক্তভি প্রটস্ট প ীক্ষা ক্তি ৩০০ টাকায় নাক্তর্রয় আনা িরয়রে। এোড়া সংযুি আ ি
আক্তর্ াতগার্ী কর্ীরে ক্তির্ান িন্দর প্রকাক্তভি -১৯ প ীক্ষা ক্তি এ র্ন্ত্রণােরয় র্াধ্যরর্ ভর্তক্তম ক ক্তিসারি
প্রোন ক া িরে।

