
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ম ও কম সংান মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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

৩০

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

[১.১.১] কমাইেয়
িনিতত কারখানা ও
িতান

সংা ৩ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ৬৭৭

[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 ৩৩০০০ ৩১০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ১৩৪৬৫

[১.২.২] পিরদশ ন কায ম
পয েবণ (মািসক)

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[১.৩] উুকরণ অান
পিরচালনা

[১.৩.১] আেয়ািজত
উুকরণ অান

সংা ৫ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ২৩৫

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

[১.৪.১] দােয়রত মামলা সংা ২ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৭২৬

[১.৪.২] মামলা দােয়র
কায ম পিরদশ ন (মািসক

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[১.৫] কারখানা ও
িতােনর লাইেস দান
ও নবায়ন

[১.৫.১] দানত লাইেস সংা ৩ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ২৩২৫

[১.৫.২] নবায়নত
লাইেস

% ২ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৬৬৩৩

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

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[১.৬] ীনকারখানা ও
িতানেক রত করা

[১.৬.১] ীনকারখানা ও
িতানেক রত করার
জ অান আেয়াজন

তািরখ ৩ ২৮-০৪-২০২১ ০৭-০৫-২০২১ ১৪-০৫-২০২১ ২১-০৫-২০২১ ২৮-০৫-২০২১ ২৮-১০-২০২০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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

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 ৯৪ ৯২ ১০০

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

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[২.২] িসিবএ িনব াচন
পিরচালনা

[২.২.১] িসিবএ িনব াচন
পিরচািলত

% ৩ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[২.৩] সািলশী কায েমর
মােম ম িবেরাধ িনি

[২.৩.১] িনিত ম
িবেরাধ

% ৪ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭২ ৭০ ১০০

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

[২.৪.১] িশণ া
জনবল

সংা ৩ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৬০০০ ১২৫৬

[২.৫] অংশহণকারী
কিমর িনব াচন পিরচালনা

[২.৫.১] িনব াচন পিরচািলত সংা ২ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৯৫



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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%

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

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

[৩.২.১] অদানা িমক
ও তােদর পিরবােরর সদ

সংা ৩ ৪৬০০ ৪৩০০ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৪০০ ২৭৭০

[৩.৩] িশম িনরসন

[৩.৩.১] িশম
িনরসনত (িশ িমক)

সংা ৪ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৪০০ ৪০০০ ৩১৫৫

৫০৮৮ জন
িনরসনত
িশ
িমেকর
তািলকা
মণালেয়
সংিরত
আেছ।

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

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৩

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

[৩.৪.১] পিরদশ েনর
মােম িনিত
অিভেযাগ

% ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৪ ৬০ ১০০

৪
কম সংােনর
েযাগ ি।

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

[৪.১.১] কম সংান
নীিতমালা ড়াকরণ।

তািরখ ৫ ৩০-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৪-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ২০-০৫-২০২০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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

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 ২

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

সংা ২ ১ ২



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি (এিপএ)
বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা /অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৮.৯৮

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ০৪-০২-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ০৪-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৮৬

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন
সংা আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


