
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০২, ২০২২

ম ও কম সংান মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ম সিকত
কমাইেয়
উয়ন

২৫

[১.১] বসরকাির সের
কম রত িমকেদর পশাগত
া, িনরাপা এবং কাণ
িনিতকরণ

[১.১.১] কমাইেয় িনিতত
কারখানা ও িতান

সংা ৩ ১৫২৫ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ৩২১

[১.১.২] কমাইেয় কায ম
পিরবীন

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[১.২] পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

[১.২.১] পিরদশ নত কারখানা ও
িতান

সংা ৩ ৩৩৫০০ ৩২০০০ ২৯০০০ ২৬০০০ ২৩০০০ ৯৬৩৭

[১.২.২] পিরদশ ন কায ম
পয েবণ

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[১.৩] উুকরণ অান
পিরচালনা

[১.৩.১] আেয়ািজত উুকরণ
অান

সংা ২ ৮০০ ৭২৫ ৬৫০ ৫৭৫ ৫০০ ১৮৬

[১.৪] কাণলক বা
িনিতকরণ

[১.৪.১] মাকালীন িবধা
িনিতকরণ

সংা ২ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ২৩৪০

[১.৪.২] িশ ক/ড-কয়ার
সার াপন

সংা ২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৮৭

[১.৫] কারখানা ও িতােনর
লাইেস দান ও নবায়ন

[১.৫.১] দানত লাইেস সংা ৩ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০৪৯

[১.৫.২] নবায়নত লাইেস সংা ২ ২৫০০০ ২৩০০০ ২১০০০ ১৯০০০ ১৭০০০ ১৫৫৭১

[১.৫.৩] লাইেস দান ও নবায়ন
কায ম পিরদশ ন

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

২

কারখানা ও
িতােন
কম পিরেবশ
উয়ন;

২০
[২.১] ড ইউিনয়ন
িনবেনর আেবদন

[২.১.১] িনিত ড ইউিনয়ন
িনবেনর আেবদন

% ৪ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.১] ড ইউিনয়ন
িনবেনর আেবদন

[২.১.২] ড ইউিনয়ন িনবেনর
কাযম পিরদশ ন

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[২.২] িসিবএ িনধ ারণ [২.২.১] িসিবএ িনব াচন সািদত % ৩ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[২.৩] সািলশী কায েমর
মােম ম িবেরাধ িনি

[২.৩.১] িনিত ম িবেরাধ % ৪ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[২.৪] িমক-কম চারী,
মািলক এবং ম শাসেনর
সােথ জিড়ত কম কতা-
কম চারীেদর িশণ দান

[২.৪.১] িশণ া জনবল সংা ৩ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ১৮২৭

[২.৫] অংশহণকারী
কিমর িনব াচন পিরচালনা

[২.৫.১] িনব াচন পিরচািলত সংা ৩ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ১৩৯

৩

কম সংােনর
লে উয়ন
ক হণ ও
সািব ক
বাপনা

১৩

[৩.১] কম সংােনর েযাগ
ি, পশাগত ান ও
অিভতা িবিনময়, উয়ন
ক হণ এবং নীিতমালা
ণয়ন

[৩.১.১] কম সংান নীিতমালা
ড়াকরণ।

তািরখ ৪ ৩০-০৫-২০২২ ০৭-০৬-২০২২ ১৪-০৬-২০২২ ২১-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২

[৩.১.২] অভরীণ িশখন পব  (
Learning Session )

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৩.১.৩] লবার ডাটােবইজ তির
ক (িডিপিপ) পিরকনা
কিমশেন রণ

তািরখ ৩ ১৫-০৩-২০২২ ২২-০৩-২০২২ ২৯-০৩-২০২২ ০৫-০৪-২০২২ ১২-০৪-২০২২

[৩.১.৪] জাতীয় পশাগত া ও
িনরাপা িবষয়ক গেবষণা ও
িশণ িতােনর অবকাঠােমা
তকরণ

তািরখ ৩ ১২-০৫-২০২২ ১৭-০৫-২০২২ ২৪-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ০৭-০৬-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
িমকেদর
কাণ
জারদারকরণ

১২

[৪.১] বসরকাির িশ
সের কম রত িমক-
কম চারীেদর নতম মির
িনধ ারণ

[৪.১.১] যেকান ০৩(িতন) িশ
সের তম মির িনধ ারণত

সংা ৩ ৩ ২ ১

[৪.২] িশম িনরসন
[৪.২.১] ] িশম িনরসনত (িশ
িমক)

সংা ৩ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ৫৪৩

[৪.২] িশম িনরসন
[৪.২.২] িশম
িনরসনকায মপিরবীন
(কারখানা/িতান)

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৪.৩] কারখানা ও িতান
পিরদশ েনর মােম ম
অিভেযাগ িনি

[৪.৩.১] পিরদশ েনর মােম
িনিত অিভেযাগ

% ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৪ ৬০ ৮১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


