
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ককন্দ্রীয় তহববল 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা- ১০০০ 

www.centralfund.gov.bd 

                                                                                                                                      

ববষয়ঃ কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্জনসমূহ 

শতভাগ রপ্তানীমুবি বশল্প কসক্টলরর র্ন্য িাাংোলেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২ (৩) ধারার বিধান এিাং ২০১৫-এর বিবধমাো 

অনুযায়ী শ্রম ও েম জসাংস্থান মন্ত্রণােলয়র আওতায় কেন্দ্রীয় তহবিে প্রবতবিত হলয়লে। উক্ত তহবিে পবরচােনার র্ন্য এেটি 

পবরচােনা কিার্ জ গঠন েরা হলয়লে। কেন্দ্রীয় তহবিলের মূে রুপেল্প হলে শতভাগ রপ্তানীমুবি বশল্প কসক্টলর েম জরত শ্রবমে ও 

তালের পবরিালরর আর্ জ সামাবর্ে উন্নয়ন। 

কেন্দ্রীয় তহবিলের এ পর্ মন্ত অজমন সমূহঃ 

➢ কেন্দ্রীয় তহবিলে ৩১লশ অগাস্ট ২০২১ পয জন্ত ২৯৭,১৮,২৪,১৮১/- ( দুইশত সাতানব্বই কোটি আঠালরা েক্ষ চবব্বশ হার্ার 

এেশত এোবশ ) টাো র্মা পলেলে।  

➢ কেন্দ্রীয় তহবিলে ৩১লশ অগাস্ট ২০২১ পয জন্ত কমাট অনুোন প্রোন করা হদয়দে ১০৭,১৩,৮০,৯৭২/- (একশত সাত ককাটি 

কতদরা লক্ষ আবশ হাজার নয়শত বাহাত্তর) টাকা। 

➢ কেন্দ্রীয় তহবিে কর্লে এ পয জন্ত কমাট ৪,৮৫০ র্ন মৃত শ্রবমে এিাং তালের পবরিারিগ জলে সি জলমাট-৯৬,৫৮,০০,০০০/-

(বেয়ানব্বই ককাটি আটান্ন লক্ষ) টাো আবর্ জে সহায়তা প্রোন েরা হলয়লে।  

➢ বিবর্এমইএ-এর সেস্যভুক্ত ৮টি িন্ধ গালম জন্টস োরিানার শ্রবমেলের িলেয়া কিতন পবরলশাধ িািে-  ১,৬৫,৬৫,৬৩৯/- 

(এে কোটি পয়ষবি েক্ষ পয়ষবি হার্ার েয়শত উনচবিশ) টাো, এিাং বিলেএমইএ-এর সেস্যভুক্ত ১টি িন্ধ গালম জন্টস 

োরিানার শ্রবমেলের িলেয়া কিতন পবরলশাধ িািে- ৫১,৬৫,৩৩৩/-(এোন্ন েক্ষ পঁয়ষবি হার্ার বতনশত কতবিশ টাো)  

প্রোন েরা হলয়লে। 

➢ শতভাগ রপ্তাবনমুিী গালম জন্টস োরিানায় েম জরত ২,৩০২ র্ন অসুস্থ শ্রবমেলে বচবেৎসা সহায়তা িািে ৬,৮৭,৯০,০০০/-

(েয় কোটি সাতাবশ েক্ষ নব্বই হার্ার) টাো প্রোন েরা হলয়লে।  

➢ শতভাগ রপ্তাবনমুিী গালম জন্টস োরিানায় েম জরত শ্রবমেলের ৭৫৩ র্ন কমধািী সন্তানলে বশক্ষাবৃবি বহলসলি 

১,৫০,৬০,০০০/- (এে কোটি পঞ্চাশ েক্ষ ষাট হার্ার) টাো প্রোন েরা হলয়লে।  

➢ কেন্দ্রীয় তহবিলের এেটি বনর্স্ব ওলয়িসাইট (www.centralfund.gov.bd) ততরী েরা হলয়লে এিাং ওলয়িসাইলট 

কেন্দ্রীয় তহবিে সম্পলেজ সেে তথ্য প্রোন েরা হকয়দে।                                                                            

➢ কেন্দ্রীয় তহবিে হলত আবর্ জে সহায়তা প্রাবপ্তর হােনাগােকৃত আলিেন ফরম ওলয়িসাইলট প্রোশ েরা হলয়লে। 

➢ কেন্দ্রীয় তহবিলে ইলতামলে কতইশ (২৩) র্ন র্নিে বনলয়াগ প্রোন েলর এেটি পূণ মাঙ্গ েপ্তর বহসাদব চালু েরা হলয়লে। 
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ককন্দ্রীয় তহববদলর আবথ মক কার্ মাবলীর বববরণ 

(সাল-বিবত্তক) 

 

2016-2017 A_© eQi 
                অথ ম প্রাবি                             আবথ মক সহায়তা প্রোন 

৪৫,৯১,3৯,৮৫৮/

- 

(পয়তাবিশ ককাটি 

এোনব্বই লক্ষ 

উনচবিশ হাজার 

আটশত আটান্ন 

UvKv) 

          বববজএমইএ                    ববদকএমইএ 

   জন               টাকা জন           টাকা 

মৃত `vex wb¯úwË   ---------       -------------   -----------       ------------- 

wPwKrmv mnvqZv   ---------       ------------   ------------      ------------- 

wkÿv e„wË   ---------      -------------   -----------      ------------- 

     
 

 

2017-2018 A_© eQi 

                অথ ম প্রাবি                             আবথ মক সহায়তা প্রোন 

57,৩০,৭২,৩৩৬/- 

(সাতান্ন ককাটি বিশ 

লক্ষ িাহাির হাজার 

বতনশত েবিশ 

UvKv) 

          বববজএমইএ                    ববদকএমইএ 

   জন               টাকা             জন           টাকা 

মৃত `vex wb¯úwË ১,৮৫২ ৩৬,৬৯,৫০,০০০/=   -----------      ------------- 

wPwKrmv mnvqZv ---------      -------------   -----------      ------------- 

wkÿv e„wË ---------      -------------  -----------      ------------- 

eÜ Mv‡g©›Um kÖwg‡Ki e‡Kqv gRywi 

cwi‡kva (ZzsnvB †mv‡qUvim wjt Ges 

ZzsnvB wbwUsGÛ WvBs wjt) 

১০,৩৬,৬৩৯(২টি) 

কমাট-

১,৮৫২ 

কমাট- 

৩৬,৬৯,৫০,০০০/= 

 
 

সব মদমাটঃ ৩৬,৭৯,৮৬,৬৩৯/-(েবিশ ককাটি উনআবশ লক্ষ বেয়াবশ 

হাজার েয়শত উনিবিশ টাকা)  

 

 

http://www.centralfund.gov.bd/


 

2018-2019A_ ©eQi 

                অথ ম প্রাবি                             আবথ মক সহায়তা প্রোন 

৬৩,১৭,৩৩,৩৪৫/- 

(কতষবি ককাটি 

সদতর লক্ষ কতবিশ 

হাজার বতনশত  

পঁয়তাবিশ টাকা) 

          বববজএমইএ                    ববদকএমইএ 

   জন               টাকা             জন           টাকা 

মৃত `vex 

wb¯úwË 

৭৫৯ ১৫,১৮,০০,০০০/= ২৩৩ ৪,৬৬,০০,০০০/= 

wPwKrmv mnvqZv ১৯৭ ৭১,২০,০০০/=   ------------       -------------- 

wkÿv e„wË ১৭২ ৩৪,৪০,০০০/=   ------------       -------------- 

eÜ Mv‡g©›Um kÖwg‡Ki e‡Kqv gRywi 

cwi‡kva (†gmv©m wZZvm Mv‡g›Um wjt 

Ges jygvb Mv‡g›Um, jydv Mv‡g›Um 

wjt)৬২,০০,০০০/=(৩টি) 

কমাট-১,১২৮ মত-

১৬,২৩,৬০,০০০/= 

কমাট-২৩৩ কমাট- 

৪,৬৬,০০,০০০/= 

সব ম‡gvUt ২১,৫১,৬০,০০০/- (একুশ ককাটি একান্ন লক্ষ ষাট হাজার টাকা)  

 

২০১৯-২০২০ অথ ম বের 

                অথ ম প্রাবি                             আবথ মক সহায়তা প্রোন 

৫৫,৮৩,৮৫,২২১/-  

(পঞ্চান্ন ককাটি বতরাবশ 

লক্ষ পিাবশ হাজার 

দুইশত একুশ টাকা) 

          বববজএমইএ                    ববদকএমইএ 

   জন               টাকা             জন           টাকা 

মৃত `vex wb¯úwË ৮০৫ জন ১৬,১০,০০,০০০/= ২৭১ জন ৫,৪২,০০,০০০/= 

wPwKrmv mnvqZv ৩৭৫ জন ৯২,৯০,০০০/- ১১৩ জন ৩২,১০,০০০/= 

wkÿv e„wË ৩৩১ জন ৬৬,২০,০০০/= ৩২ জন ৬,৪০,০০০/= 

বন্ধ গাদম মন্টস শ্রবমদকর বদকয়া মজুবর 

পবরদশাধ (স্টার গাদম মন্টস বলঃ) 

২৬,০০,০০০/=টাকা,(বিজাইন 

কিসটিদনশন 

বলঃ)৫১,৬৫,৩৩৩/=টাকা,(স্যার কিবনম 

বলঃ) ৪২,০০,০০০/=টাকা। (৩টি) 

কমাট-১৫১১ কমাট- 

১৭,৬৯,১০,০০০/= 

কমাট-৪১৬ কমাট-

৫,৮০,৫০,০০০/= 

কমাট=২৪,৬৯,২৫,৩৩৩/- (িবিশ ককাটি ঊনসত্তর লক্ষ পঁবিশ হাজার 

বতনশত কতবিশ টাকা ) 

 



 

২০২০-২০২১ অথ ম বের 

                অথ ম প্রাবি                             আবথ মক সহায়তা প্রোন 

৬৩,৫৭,৪৭,৫৭৭/-  

(কতষবি ককাটি সাতান্ন 

লক্ষ সাতিবিশ হাজার 

পাঁিশত সাতাত্তর 

টাকা) 

          বববজএমইএ                    ববদকএমইএ 

   জন               টাকা             জন           টাকা 

মৃত `vex 

wb¯úwË 

 ৬০৭জন  ১২,০৬,৫০,০০০/=                      ৩২৩ জন  ৬,৪৬,০০,০০০/=                      

wPwKrmv 

mnvqZv 

১,৫১৩জন  ৪,৫৪,০০,০০০/=                       ১০৪ জন  ৩৭,৭০,০০০/=          

wkÿv e„wË  ১৯০জন  ৩৮,০০,০০০/=                       ২৮জন  ৫,৬০,০০০/=                     

জদয়নদটক্স নীটওয়ার বলঃ কক 

২৫,২৯,০০০/- (পঁবিশ লক্ষ ঊনবিশ 

হাজার) টাকা প্রোন করা হয়। 

কমাট-

২,৩১০জন 

কমাট- 

১৬,৯৮,৫০,০০০/=                   

কমাট-৪৫৫ জন কমাট-

৬,৮৯,৩০,০০০/= 

কমাট= ২৪,১৩,০৯,০০০/- (িবিশ ককাটি কতদরা লক্ষ নয় হাজার) টাকা।                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২০২১-২০২২ অথ ম বের 

                অথ ম প্রাবি                             আবথ মক সহায়তা প্রোন 

১১,৩৭,৪৫,৮৪৪/- 

(এগাদরা ককাটি 

সাইবিশ লক্ষ 

পঁয়তাবিশ হাজার 

আটশত চুয়াবিশ 

টাকা) 

          বববজএমইএ                    ববদকএমইএ 

   জন               টাকা             জন           টাকা 

মৃত `vex 

wb¯úwË 

    

wPwKrmv 

mnvqZv 

    

wkÿv e„wË     

     

 

 

• কেন্দ্রীয় তহবিলে ৩১লশ অগাস্ট ২০২১ পয জন্ত ২৯৭,১৮,২৪,১৮১/- ( দুইশত সাতানব্বই কোটি আঠালরা েক্ষ চবব্বশ হার্ার 

এেশত এোবশ ) টাো র্মা পলেলে।  

• কেন্দ্রীয় তহবিলে ৩১লশ অগাস্ট ২০২১ পয জন্ত কমাট অনুোন প্রোন করা হদয়দে ১০৭,১৩,৮০,৯৭২/- (একশত সাত ককাটি 

কতদরা লক্ষ আবশ হাজার নয়শত বাহাত্তর) টাকা। 

• ককন্দ্রীয় তহববদলর এফবিআর এর পবরমান আপেকালীন বহসাদব ১৫,০০,০০,০০০/- (পদনদরা ককাটি) টাকা এবাং 

সুববধাদিাগী কল্যাণ বহসাদব ৮৪,৩৬,৫৫,১৬৬/-(চুরাবশ ককাটি েবিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশত কেষাবি ) টাকা  সহ 

কমাট (বনরানিই ককাটি েবিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশত কেষবি টাকা) =৯৯,৩৬,৫৫,১৬৬/-  

 

                                                                                                                                                

   স্বাক্ষবরত  

                                                                                                                                            ( ি. কসবলনা আক্তার ) 

                                                                                                 মহাপবরিালক (অবতবরক্ত সবিব) 

                                                                                                         কেন্দ্রীয় তহবিে 

                                                                                                কফানঃ ৯৫৪৬২২৮ 

  

                                                                                                                                                                                      

 


