
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

ম ও কম সংান মণালয়

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৯-২০



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ম সিকত
কমােয়
উয়ন

৩০

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

[১.১.১] কমােয়
িনিতত কারখানা ও
িতান

সংা ৩ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ৭০৬

[১.১.২] কমােয় কায ম
পিরবীন

সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ৩

[১.২] পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

[১.২.১] পিরদশ নত কারখানা
ও িতান

সংা ৩ ৩৩০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২১৪৪৯

[১.২.২] পিরদশ ন কায ম
পয েবণ (মািসক)

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৬

[১.৩] উুকরণ অান
পিরচালনা

[১.৩.১] আেয়ািজত উুকরণ
অান

সংা ৫ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৩৬৭

[১.৪] ম আইন ভংগকারী
কারখানা ও িতােনর
িবে মামলা দােয়র

[১.৪.১] দােয়রত মামলা সংা ২ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ৭৫২

[১.৪.২] মামলা দােয়র
কায ম পিরদশ ন (মািসক)

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৬

[১.৫] কারখানা ও িতােনর
লাইেস দান ও নবায়ন

[১.৫.১] দানত লাইেস সংা ৩ ১২০০০ ১১৫০০ ১১০০০ ১০৫০০ ১০০০০ ৪৫৩৪

[১.৫.২] নবায়নত লাইেস সংা ২ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩৫০০ ২৩০০০ ২২৫০০ ১৯৫৮১

[১.৫.৩] লাইেস দান ও
নবায়ন কায ম পিরদশ ন
(মািসক)

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৬

[১.৬] ীনকারখানা ও
িতানেক রত করা

[১.৬.১] ীনকারখানা ও
িতানেক রত করার
জ অান আেয়াজন

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০

২

কারখানা ও
িতােন
কম পিরেবশ
উয়ন

১৯

[২.১] ড ইউিনয়ন িনবেনর
আেবদন

[২.১.১] িনিত ড
ইউিনয়ন িনবেনর আেবদন

% ৪ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৩ ৯০ ১০০

[২.১.২] ড ইউিনয়ন
িনবেনর কায মপিরদশ ন
(মািসক)

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৬

[২.২] িসিবএ িনব াচন
পিরচালনা

[২.২.১] ] িসিবএ িনব াচন
পিরচািলত

% ৩ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯০ ১০০

[২.৩] সািলশী কায েমর
মােম ম িবেরাধ িনি

[২.৩.১] িনিত ম
িবেরাধ

% ৪ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭২ ৭০ ৭৪

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

[২.৪.১] িশণ া জনবল সংা ৩ ১০০০০ ৯৮০০ ৯৫০০ ৯৩০০ ৯০০০ ৭১৪৯

[২.৫] অংশহণকারী কিমর
িনব াচন পিরচালনা

[২.৫.১] িনব াচন পিরচািলত সংা ২ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৯৩



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
িমকেদর
কাণ
জারদারকরণ

১৭

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

[৩.১.১] নতম মির
িনধ ারণত িশ সর

সংা ৪ ৩ ২ ১ ০ ০

[৩.২] িমক কাণ
ফাউেশন তহিবল ও কীয়
তহিবল থেক অদান দান।

[৩.২.১] অদানা িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

সংা ৩ ২৫০০ ২৪১০ ২৩২০ ২২৩০ ২১০০ ৩৫২৬

[৩.৩] িশম িনরসন

[৩.৩.১] িশম িনরসনত
(িশ িমক)

সংা ৪ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ৬৪৬

[৩.৩.২] িশম িনরসন
কায ম পিরবীন
(কারখানা/িতান)

সংা ৩ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ৩

[৩.৪] কারখানা ও িতান
পিরদশ েনর মােম ম
িতেরাধ ও িনি

[৩.৪.১] পিরদশ েনর মােম
িনিত অিভেযাগ

% ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৬

৪
কম সংােনর
েযাগ ি

৫
[৪.১] কম সংােনর েযাগ
ির লে কম সংান
নীিতমালা ণয়ন।

[৪.১.১] কম সংান
নীিতমালার খসড়া ড়াকরণ।

তািরখ ৫ ০২-০৬-২০২০ ০৯-০৬-২০২০ ১৬-০৬-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৫

উয়ন ক
বাবায়েন
বসরকাির
খােতর
অংশহণ ি

৪
[৫.১] িপিপিপ ক হণ ও
বাবায়ন

[৫.১.১] িপিপিপ এর আওতায়
ক হেণর উেে ক
াব সংহ।

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[৫.১.২] িপিপিপ-এর আওতায়
ক হেণর উেে
িসিসইএ-ত ক াব
রণ।

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ
ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৯৭.১৩

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথ বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা
করা

[এম.১.২.১] নতম এক
নন িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক
নন উাবনী উোগ/
উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা
নিথর তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ০৮-১২-২০১৯

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা
অযায়ী িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

[এম.১.৫.১] নতম এক
সবা সহিজকরণ েসস
াপসহ সরকাির আেদশ
জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ১০-১০-২০১৯

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৬] িপআরএল র
১ মাস েব  সংি
কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল
আেদশ জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন
প জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৭]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর
জ িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.১.৭]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ
দানত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১]
মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির
কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ৩০

[এম.২.১.২] বািষ ক
কম সাদন ির সকল
িতেবদন িনধ ািরত সমেয়
অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ২

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর
মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] দর/সংার
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০ ২২-০১-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ 
বছেরর বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ১৫-১০-২০১৯

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র
মে অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৮০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ
িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ
িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৬



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ ও
বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান
িতিত হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয়
মািসক বাবায়ন
িতেবদন মিপিরষদ
িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ২

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ২৪-০৯-২০১৮



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট
বাবায়ন পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক
বােজট বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫.৪৭

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩৭

[এম.৩.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায়
িনির জ উপািপত
অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৬]
িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


