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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

গত ০৩ বছের ম ও কম সংান মণালেয়র উেখেযা ও ধান পদেপ হে বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬ক বাবখী করার জ
২০১৮ সােলর সংেশাধনীর পর ২০২১ সােলর জায়াির মােস নরায় অিধকতর সংেশাধেনর উোগ হণ; বাংলােদশ ম িবিধমালা-২০১৫
সংেশাধনীর খসড়া বতমােন অেমাদেনর জ অেপমান। আইএলও কনেভনশন-১৮২ অার ও বাবায়েন ৩৮ মেক িশেদর জ
িকণ  ঘাষণা করা। ঘািষত ৪২ িশ সেরর মে ৪২ িশ সের কম রত িমকেদর মির কাঠােমা িনধ ারণ/ন:িনধ ারণ করা হয়।
অসহায়,  অ  ও আহত িমকেদর জ িবগত িতন বছের  িমক কাণ ফাউেশন এবং কীয়  তহিবল হেত ২০৪২৭ জন িমকেক
আিথ ক সহায়তা দান করা হেয়েছ। ইিপেজড এলাকায় িমকেদর জ ডরেমটির িনম াণ, িশম িনরসন, হকম রা ও কাণ
নীিতমালা ণয়ন, নারী িমকেদর জ আবাসন বা, িশম িনরসন নীিত ণয়ন করা হেয়েছ। ম িবেরাধ ত িনির লে ব তন
৭ ম আদালত অল হওয়ায় রংর, িসেলট ও বিরশাল িবভােগ ০৩ নন ম আদালত িতা করা হেয়েছ। কািভড-১৯ পিরিেত
‘িমেকর াকথা’ নােম এক মাবাইল অাপিলেকশেনর মােম টিলেমিডিসন পিতেত ৩২ ম কাণ ক হেত িমক ও তার
পিরবােরর  সদেদর  া  সবা  দান  করা  হে।  িবিভ  িশ  কারখানায়  িনেয়ািজত  িমকসহ  সকেলর  পশাগত  া  ও  সফ
কমােয় িনিতকরেণ উু করার লে িবগত ০৩ বছের মাট ৩৪ িতানেক জাতীয় পশাগত া ও সফ উমচচ া রার
দান  করা  হেয়েছ।  িবিভ  িশ  সরেক  িশম    ঘাষণা  করার  লে  ২০১৯  সােল  “জাতীয়  মিনটিরং  কার  কিম”  গঠন  করা
হেয়েছ। ইেতামে ০৮ িশ সরেক িশম ঘাষণা করা হেয়েছ। কম সংােনর েযাগ ি এবং কম সংান সিকত কায ম
চাভােব সাদন করার লে “National Job Strategy (NJS)” ও “কম সংান নীিত” ণয়ন এবং “কম সংান
অিধদর” গঠেনর কায ম হণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কেরানা মহামারী পরবত সমেয় নন কম সংান ি, নতম মির নিন ধ ারণ, ম কাণ কের উয়ন, িশ ম িনরসন, িনরাপদ
কম পিরেবশ ি, আজািতক পিরমেল (ILO, EU, UN ইতািদ) অিধকতর সময় সাধন ও আার পিরেবশ ি, িশ ও বসা
বািণজ সসারেণ সহায়ক িমকা পালন করেব।

ভিবৎ পিরকনা:

বাংলােদশ ম আইন-২০০৬ (সংেশািধত-২০১৮) অযায়ী সকল কারখানা ও িতানেক পিরদশ েনর আওতায় িনেয় আসা এবং কমােয়
িনিত  করা;  িবমান  ৩২  ম  কাণ  কেক  িমকেদর  যথাযথ  সবা  দােনর  জ  ২০৩০  সােলর  মে  ক  হেণর  মােম
উয়নসাধন। দশ ও িবেদেশর চািহদা অযায়ী বকার বক/ব মিহলােদর েয়াজনীয় িশেণর মােম কম সংােনর উপেযাগী িহেসেব
গেড় তালা এবং ২০২৫ সােলর মে িশম ও িঁকণ  িশম িনরসেন হীত যথাযথ পদেপ হণ করা। এছাড়া কম সংান অিধদর
িতার মােম আগামী ০৭ বছেরর মে দেশর কম ম বকার, িশিত এবং অ িশিত বক/ব মিহলােদর কম সংােনর েযাগ ি
করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩৩৫০০ কারখানা ও িতান পিরদশ নসহ ১৫০০ িশ কারখানা ও িতােন কমােয় িনিত করা;
িশিত জনশি তির ও কম সংােনর েযাগ ির লে িশেণর বা জারদারকরণ;
কম সংােনর েযাগ ির লে কম সংােনর নীিতমালা ড়াকরণ;
০৩ নন বসরকাির িশ সের নতম মির িনধ ারণ;
লবার ডাটােবইজ তির ক (িডিপিপ) পিরকনা কিমশেন রণ; এবং
জাতীয় পশাগত া ও িনরাপা িবষয়ক গেবষণা ও িশণ িতােনর অবকাঠােমা তকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর ম ও কম সংান মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় িতমী,
িতিনিধ িহসােব সিচব, ম ও কম সংান মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৮ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

শাভন (decent) কম পিরেবশ এবং িমকেদর উত জীবনমান।

১.২ অিভল (Mission)
িশ-িতােন িনরাপদ কম পিরেবশ জন, শািণ  িশ সক িনিতকরণ, িশম িনরসন এবং দ মশি ির মােম
উৎপাদনশীলতা ি।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. ম সিকত কমাইেয় উয়ন
২. কারখানা ও িতােন কম পিরেবশ উয়ন;
৩. কম সংােনর লে উয়ন ক হণ ও সািব ক বাপনা
৪. িমকেদর কাণ জারদারকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িমকেদর িশা, কাণসাধন ও সামািজক িনরাপা িবধান;
২. ম শাসন, িশেণর মােম িশিত জনশি তির ও কম সংােনর েযাগ ি;
৩. ড ইউিনয়ন িনবন, িশ ও ম িবেরাধ িনি, নতম মির িনধ ারণ ও বাবায়ন এবং িশ কারখানা িনবন
কায ম;
৪. ম আইন ণয়ন, েয়াগ এবং িশম িনরসন;
৫. ম ও জনশি বাপনার ে আই.এল.ও-সহ অা আজািতক সংাসেহর সে সময় ও ি সাদন;
৬. দেশ সরকাির ও বসরকাির পয ােয় মানবসেদর দতা উয়ন ও কম িখ িশণ কায েমর সময়; এবং
৭. কারখানা ও িতােন কমােয় িনিতকরণ।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

বসরকাির সের কম রত িমকেদর
পশাগত া, িনরাপা এবং কাণ
িনিতকরণ

কমাইেয় িনিতত
কারখানা

সংা ১৩৭০ ১৫০০ ১৫০০ ১৬০০ ১৭০০
ম ও কম সংান মণালয় এবং
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
কম সাদন িতেবদন

২০২৫ সােলর মে সকল িশ সর
থেক িশম িনরসন

িশম িনরসনত িশ
সর

সংা
(মিত)

- ৬ ৮ ১১ ১৪
ম ও কম সংান মণালয় এবং
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
কম সাদন িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[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

সমি সংা ৩ ১৩৭০ ১৫০০ ১৫২৫ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১৬০০ ১৭০০

[১.১.২] কমাইেয়
কায ম পিরবীন

সমি সংা ৩ ৮ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[১.২] পিরদশ ন
কায ম পিরচালনা

[১.২.১] পিরদশ নত
কারখানা ও িতান

সমি সংা ৩ ৩২৭২২ ৩৩০০০ ৩৩৫০০ ৩২০০০ ২৯০০০ ২৬০০০ ২৩০০০ ৩৪০০০ ৩৫০০০

[১.২.২] পিরদশ ন কায ম
পয েবণ

সমি সংা ৩ ৯ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[১.৩] উুকরণ
অান পিরচালনা

[১.৩.১] আেয়ািজত
উুকরণ অান

সমি সংা ২ ৬৫৯ ৭৫০ ৮০০ ৭২৫ ৬৫০ ৫৭৫ ৫০০ ৮২৫ ৮৫০

[১.৪] কাণলক
বা িনিতকরণ

[১.৪.১] মাকালীন
িবধা িনিতকরণ

সমি সংা ২ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৫৫০০ ৬০০০

[১.৪.২] িশ ক/ড-
কয়ার সার াপন

সমি সংা ২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪২৫

[১.৫] কারখানা ও
িতােনর লাইেস
দান ও নবায়ন

[১.৫.১] দানত লাইেস সমি সংা ৩ ৮১৭৫ ১০০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০৫০০ ১১০০০

[১.৫.২] নবায়নত
লাইেস

সমি সংা ২ ২২৩৫৬ ৪৫ ২৫০০০ ২৩০০০ ২১০০০ ১৯০০০ ১৭০০০ ২৬০০০ ২৭০০০

[১.৫.৩] লাইেস দান ও
নবায়ন কায ম পিরদশ ন

সমি সংা ২ ৯ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২] কারখানা
ও িতােন
কম পিরেবশ
উয়ন;

২০
[২.১] ড ইউিনয়ন
িনবেনর আেবদন

[২.১.১] িনিত ড
ইউিনয়ন িনবেনর
আেবদন

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১.২] ড ইউিনয়ন
িনবেনর কাযম
পিরদশ ন

সমি সংা ৩ ৯ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.২] িসিবএ িনধ ারণ
[২.২.১] িসিবএ িনধ ারণ
সািদত

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০

[২.৩] সািলশী
কায েমর মােম
ম িবেরাধ িনি

[২.৩.১] িনিত ম
িবেরাধ

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

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

[২.৪.১] িশণ া
জনবল

সমি সংা ৩ ৯৮০০ ৮০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ১০৫০০ ১১০০০

[২.৫] অংশহণকারী
কিমর িনব াচন
পিরচালনা

[২.৫.১] িনব াচন পিরচািলত সমি সংা ৩ ৪২৮ ৪৫০ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৫০০ ৫৫০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[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 তািরখ ৪ ৩০.০৫.২২ ০৭.০৬.২২ ১৪.০৬.২২ ২১.০৬.২২ ২৮.০৬.২২

[৩.১.২] অভরীণ িশখন
পব  ( Learning
Session )

সমি সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬

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

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৩.২২ ২২.০৩.২২ ২৯.০৩.২২ ০৫.০৪.২২ ১২.০৪.২২

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

তািরখ তািরখ ৩ ১২.০৫.২২ ১৭.০৫.২২ ২৪.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ ০৭.০৬.২১

[৪]
িমকেদর
কাণ
জারদারকরণ

১২

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

[৪.১.১] পাটকল, িিং
স এবং ওেয়লিমল ও
ভিজেটবল াডাস িশ
সেরর নতম মির
িনধ ারণ

সমি সংা ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৫

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

সমি সংা ৩ ১০২১ ২৫৭৭ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২৭০০ ৩০০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪.২.২] িশম
িনরসনকায মপিরবীন
(কারখানা/িতান)

সমি সংা ৩ ৫ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

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

[৪.৩.১] পিরদশ েনর
মােম িনিত
অিভেযাগ

গড় % ৩ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৪ ৬০ ৮৫ ৮৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএলও (ILO)
ইারাশনাল লবার অগ ানাইেজশন (International Labor
Organization)

২ আিরিসিস (RCC)
রিমিডেয়শন কা-অরিডেনশন সল (Remidiation Co-ordination
Cell)

৩ ইইউ (EU) ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন (European Union)

৪ ইউএন (UN) ইউনাইেটড াশন (United Nations)

৫ িবিজএমইএ (BGMEA)
বাংলােদশ গােম স াফাকচারারস এেপাট াস  এেসািসেয়শন (Bangladesh
Garments Manufacturers Exports Association)

৬ িসএসআর (CSR)
কিমউিন সাাল রসপিিবিল (Community Social
Responsibility)



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

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

[১.১.১] কমাইেয় িনিতত কারখানা ও িতান ম শাখা/ম অিধশাখা/ম অিবভাগ
জলািভিক কমাইেয় িনিতত কারখানা ও িতােনর সংার ািরত
িববরণী এবং মণালেয়র সংি সভার কায িববরণী।

[১.১.২] কমাইেয় কায ম পিরবীন
এিপএ পিরবীণ ম/বােজট শাখা/শাসন
অিবভাগ

কমাইেয় কায ম পিরবীণ িতেবদন ।

[১.২] পিরদশ ন কায ম পিরচালনা
[১.২.১] পিরদশ নত কারখানা ও িতান ম শাখা/ম অিধশাখা/ম অিবভাগ

জলািভিক কমাইেয় িনিতত কারখানা ও িতােনর সংার ািরত
িববরণী এবং মণালেয়র সংি সভার কায িববরণী।

[১.২.২] পিরদশ ন কায ম পয েবণ
এিপএ পিরবীণ ম/বােজট শাখা/শাসন
অিবভাগ

পিরদশ ন কায ম পয েবেণর িতেবদন।

[১.৩] উুকরণ অান পিরচালনা [১.৩.১] আেয়ািজত উুকরণ অান ম শাখা/ম অিধশাখা/ম অিবভাগ
জলািভিক আেয়ািজত উুকরণ অােনর সংার িববরণী এবং মণালেয়র
সংি সভার কায িববরণী।

[১.৪] কাণলক বা িনিতকরণ
[১.৪.১] মাকালীন িবধা িনিতকরণ আইন শাখা/ম অিবভাগ

জলািভিক মাকালীন িবধা িনিতকরণ িতেবদন এবং মণালেয়র সংি
সভার কায িববরণী।

[১.৪.২] িশ ক/ড-কয়ার সার াপন সময়/ম শাখা
জলািভিক িশ ক/ড-কয়ার সার াপন পিরদশ ন িতেবদন এবং
মণালেয়র সংি সভার কায িববরণী।

[১.৫] কারখানা ও িতােনর লাইেস
দান ও নবায়ন

[১.৫.১] দানত লাইেস সময় শাখা/ শাসন অিবভাগ
জলািভিক দানত লাইেস এর সংার ািরত িববরণী এবং মণালেয়র
সংি সভার কায িববরণী।

[১.৫.২] নবায়নত লাইেস সময় শাখা/ শাসন অিবভাগ
জলািভিক নবায়েনর জ আেবদন সংা ও তার িবপরীেত নবায়নত লাইেস
এর সংার ািরত িববরণী এবং মণালেয়র সংি সভার কায িববরণী।

[১.৫.৩] লাইেস দান ও নবায়ন কায ম পিরদশ ন
এিপএ পিরবীণ ম/বােজট শাখা/শাসন
অিবভাগ

লাইেস দান ও নবায়ন কায ম পিরদশ ন িতেবদন।

[২.১] ড ইউিনয়ন িনবেনর আেবদন [২.১.১] িনিত ড ইউিনয়ন িনবেনর আেবদন ম শাখা/ম অিধশাখা/ম অিবভাগ

মাসিভিক া ড ইউিনয়ন িনবেনর আেবদন সংা ও তার িবপরীেত
িনিত ড ইউিনয়ন িনবেনর সংার ািরত িববরণী (িয়াধীন
আেবদনেক িন গ করা যােব না) এবং মণালেয়র সংি সভার
কায িববরণী।

[২.১] ড ইউিনয়ন িনবেনর আেবদন [২.১.২] ড ইউিনয়ন িনবেনর কাযম পিরদশ ন
এিপএ পিরবীণ ম/বােজট শাখা/শাসন
অিবভাগ

ড ইউিনয়ন িনবেনর কায ম পিরদশ ন িতেবদন।

[২.২] িসিবএ িনধ ারণ [২.২.১] িসিবএ িনধ ারণ সািদত ম শাখা/ম অিধশাখা/ম অিবভাগ
িসিবএ িনধ ারেণর তসিলত িববরণী এবং মণালেয়র সংি সভার
কায িববরণী।
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৩] সািলশী কায েমর মােম ম
িবেরাধ িনি

[২.৩.১] িনিত ম িবেরাধ ম শাখা/ম অিধশাখা/ম অিবভাগ
সািলশী কাযেমর মােম ম িবেরাধ িনির জ া আেবদন এবং এর
িবপরীেত িনিত ম িবেরাধ এর সংার িববরণী এবং মণালেয়র সংি
সভার কায িববরণী।

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

[২.৪.১] িশণ া জনবল
িশণ শাখা/ সংাপন অিধশাখা/শাসন
অিবভাগ

মাসিভিক িবিভ িবষেয় িশণা কম কতা-কম চারীর সংার িববরণী এবং
মণালেয়র সংি সভার কায িববরণী।

[২.৫] অংশহণকারী কিমর িনব াচন
পিরচালনা

[২.৫.১] িনব াচন পিরচািলত ম শাখা/ম অিধশাখা/ম অিবভাগ
িনব াচন পিরচালনার জ া আেবদেনর িবপরীেত পিরচািলত িনব াচন এর ত
এবং মণালেয়র সংি সভার কায িববরণী।

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

[৩.১.১] কম সংান নীিতমালা ড়াকরণ। কম সংান অিধশাখা/উয়ন অিবভাগ কম সংান নীিতমালা ড়াকরণ সংা সভার কায িববরণী।

[৩.১.২] অভরীণ িশখন পব  ( Learning
Session )

শাসন অিবভাগ/সময় অিধশাখা িশণ সংা আেদশ ও হািজরা।

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

উয়ন অিবভাগ/উয়ন অিধশাখা পিরকনা কিমশেন িরত প।

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

উয়ন অিবভাগ/উয়ন অিধশাখা তািরখ সিলত অবকাঠােমার ির িচ।

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

[৪.১.১] পাটকল, িিং স এবং ওেয়লিমল ও
ভিজেটবল াডাস িশ সেরর নতম মির
িনধ ারণ

মির বাড  শাখা/ম অিবভাগ নতম মরী িনধ ারণ সংা অিফস আেদশ।

[৪.২] িশম িনরসন [৪.২.১] ] িশম িনরসনত (িশ িমক)
নারী ও িশম শাখা/ রানীখী িশ
অিধশাখা/ রানীখী িশ ও আজািতক
সংা অিবভাগ

িনরসনত িশম (িশ িমক) এর সংািভিক ািরত িববরণী এবং
মণালেয়র সংি সভার কায িববরণী।

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

এিপএ পিরবীণ ম/বােজট শাখা/শাসন
অিবভাগ

িশম িনরসন কায ম পিরবীণ (কারখানা/িতান) িতেবদন।

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

[৪.৩.১] পিরদশ েনর মােম িনিত অিভেযাগ ম শাখা/ ম অিধশাখা/ম অিবভাগ
পিরদশ েনর মােম িনিত অিভেযাগ (মাট অিভেযাগ সংা উেখসহ)-এর
ত সিলত ািরত িববরণী এবং মণালেয়র সংি সভার কায  িববরণী।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র

কৗশল
কম সংােনর েযাগ ি, পশাগত ান ও অিভতা িবিনময়, উয়ন
ক হণ এবং নীিতমালা ণয়ন

লবার ডাটােবইজ তির ক (িডিপিপ) পিরকনা
কিমশেন রণ

ম ও কম সংান মণালয় প যাগােযাগ ও সময় সভা

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

জাতীয় পশাগত া ও িনরাপা িবষয়ক গেবষণা ও
িশণ িতােনর অবকাঠােমা তকরণ

ম ও কম সংান মণালয় প যাগােযাগ ও সময় সভা

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

অভরীণ িশখন পব  ( Learning Session ) ম ও কম সংান মণালয় প যাগােযাগ, সময় সভা এবং ই-মইল

কাণলক বা িনিতকরণ মাকালীন িবধা িনিতকরণ কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর প যাগােযাগ ও িপীয় সভা

কাণলক বা িনিতকরণ িশ ক/ড-কয়ার সার াপন কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর প যাগােযাগ ও িপীয় সভা

িসিবএ িনব াচন পিরচালনা িসিবএ িনব াচন পিরচািলত ম অিধদর প যাগােযাগ, িপীয় সভা

বসরকাির সের কম রত িমকেদর পশাগত া, িনরাপা এবং
কাণ িনিতকরণ

কমাইেয় িনিতত কারখানা ও িতান কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর প যাগােযাগ, িপীয় সভা

পিরদশ ন কায ম পিরচালনা পিরদশ নত কারখানা ও িতান কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর
প যাগােযাগ, িপীয় সভা, মািসক সময় সভার
কাযিববরণী

কারখানা ও িতােনর লাইেস দান ও নবায়ন দানত লাইেস কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর
প যাগােযাগ, িপীয় সভা, মািসক সময় সভার
কাযিববরণী

বসরকাির িশ সের কম রত িমক-কম চারীেদর নতম মির িনধ ারণ নতম মির িনধ ারণত িশ সর িনতম মির বাড  প যাগােযাগ ও িপীয় সভা

িমক কাণ ফাউেশন তহিবল ও কীয় তহিবল থেক অদান দান। অদানা িমক ও তােদর পিরবােরর সদ বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন
প যাগােযাগ, িপীয় সভা ও মািসক সময় সভার
কাযিববরণী

কম সংােনর েযাগ ির লে কম সংান নীিতমালা ণয়ন। কম সংান নীিতমালা ড়াকরণ।
আইন ও িবচার িবভাগ: আইন, িবচার ও
সংসদ িবষয়ক মণালয়

িপীয় সভা ও প যাগােযাগ

ড ইউিনয়ন িনবেনর আেবদন িনিত ড ইউিনয়ন িনবেনর আেবদন ম অিধদর িপীয় সভা এবং প যাগােযাগ

িমক কাণ ফাউেশন তহিবল ও কীয় তহিবল থেক অদান দান। অদানা িমক ও তােদর পিরবােরর সদ আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়
প যাগােযাগ, িপীয় সভা, মািসক সময় সভার
কাযিববরণী

বসরকাির িশ সের কম রত িমক-কম চারীেদর নতম মির িনধ ারণ নতম মির িনধ ারণত িশ সর
আইন ও িবচার িবভাগ: আইন, িবচার ও
সংসদ িবষয়ক মণালয়

মািসক সময় সভার কাযিববরণী, প যাগােযাগ ও
িপীয় সভা,

িমক কাণ ফাউেশন তহিবল ও কীয় তহিবল থেক অদান দান। অদানা িমক ও তােদর পিরবােরর সদ কীয় তহিবল
প যাগােযাগ, িপীয় সভা, মািসক সময় সভার
কাযিববরণী



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

১
বাংলােদশ ম আইন-২০০৬
(সংেশাধনী-২০১৮)

(ক) বাংলােদশ ম আইেনর ধারা ১৪০-১৪২ (খ) বাংলােদশ ম আইেনর ধারা ৫১-
৬২ (গ) বাংলােদশ ম আইেনর ধারা ১৭৭-১৮২ (ঘ) বাংলােদশ ম আইেনর ধারা
২০৫

(ক) বসরকাির িশ সের কম রত িমক-কম চারীেদর নতম মির িনধ ারণ (চক-৩.১.১)
(খ) বসরকাির সের কম রত িমকেদর পশাগত া, িনরাপা এবং কাণ িনিতকরণ
(চক-১.১.১) (গ) ড ইউিনয়ন িনবেনর আেবদন (চক-২.১.২) (ঘ) অংশহণকারী কিমর
িনব াচন পিরচালনা (চক-২.৫.১)

২ এসিডিজ

(ক) এসিডিজ ৮.৫.১-শাভন কম পিরেবশ (খ) এসিডিজ ৮.৫.২-নারী েষর মির
বষ িনরসন (গ) এসিডিজ ৮.৭.১= িশম িনরসন (ঘ) এসিডিজ ৮.৮.২=
িমক িতিনিধেদর িসা হেণ অংশহণ (ঙ) এসিডিজ ৮.িব.১=বকেদর
কম সংােনর পিলিস িনধ ারণ।

(ক) বসরকাির সের কম রত িমকেদর পশাগত া, িনরাপা এবং কাণ িনিতকরণ
এবং পিরদশ ন কায ম পিরচালনা (চক-১.১.১) (খ) বসরকাির িশ সের কম রত িমক-
কম চারীেদর নতম মির িনধ ারণ (চক-৩.১.১) (গ) িশম িনরসনত (িকণ  িশম
িনরসন ক-৪থ  পয ায়, মিপিরষদ িবভােগ রণ) (চক-৩.৩.১) (ঘ) িসিবএ িনব াচন
পিরচালনা, অংশহনকারী কিমর িনব াচন পিরচালনা (চক-২.২.১) (চক-২.৫.১) (ঙ)
কম সংােনর েযাগ ির লে কম সংান নীিতমালা ণয়ন (চক-৪.১.১)।

৩
অম পবািষ কী পিরকনার
১৩.৬ এর সােথ সিকত

এসিডিজ ৮.৬.১=বকার রীকরেণর িশণ কম সংােনর েযাগ ির লে কম সংান নীিতমালা ণয়ন (চক-৪.১.১)

৪
মাননীয় ধানমীর িতিত ও
িনেদ শনা বাবায়ন

(ক) িকণ  িশম: (মাননীয় ধানমী কক গত ১৬-০২-২০১৪ এবং ২৪-০৫-
২০১৫ তািরেখ ম ও কম সংান মণালয় পিরদশ নকালীন িনেদ শনা) (খ) নতম
মির িনধ ারণ: (মাননীয় ধানমী কক গত ২৪-০৫-২০১৫ তািরেখ ম ও
কম সংান মণালয় পিরদশ নকালীন িনেদ শনা)

(ক) িশম িনরসন (চক-৩.৩.১) (খ) বসরকাির িশ সের কম রত িমক-কম চারীেদর
নতম মির িনধ ারণ (চক-৩.১.১)

৫
জাতীয় পশাগত া ও সফ
নীিতমালা-২০১৩

(ক) সফ নীিতমালা-২০১৩ এর অেদ ৪ এর (ক) এর ৭ (খ) সফ নীিতমালা-
২০১৩ এর অেদ ৪ এর (ক) এর ১২

(ক) বসরকাির সের কম রত িমকেদর পশাগত া, িনরাপা এবং কাণ িনিতকরণ,
পিরদশ ন কায ম পিরচালনা (চক-১.১.১), (চক ১.২.১), (চক ১.১.২) (খ) িমক কাণ
ফাউেশন তহিবল ও কীয় তহিবল থেক অদান দান (চক-৩.২.১)

৬ িশম িনরসন নীিতমালা-২০১০ িশম িনরসন নীিতমালা-২০১০ এর অেদ-৫ এর (১) িশম িনরসন (চক-৩.৩.১)

৭ বাংলােদশ ম নীিত-২০১২
(ক) বাংলােদশ ম নীিত-২০১২ এর অেদ ৬ ; (খ) বাংলােদশ ম নীিত-২০১২
এর অেদ ১৩.০১-ড ইউিনয়ন ; (গ) বাংলােদশ ম নীিত-২০১২ এর অেদ
১৪.০০-অংশহণকারী কিম।

(ক) বসরকাির সের কম রত িমকেদর পশাগত া, িনরাপা এবং কাণ িনিতকরণ,
পিরদশ ন কায ম পিরচালনা (চক-১.১.১), (চক-১.১.২) ও (চক-১.২.১); (খ) ড ইউিনয়ন
িনবেনর আেবদন (চক-২.১.১) ; (গ) অংশহণকারী কিমর িনব াচন পিরচালনা (চক-
২.৫.১)।

৮ িনব াচনী ইশেতহার ২০১৮
লবার ডাটােবইজ তির ক (িডিপিপ) পিরকনা কিমশেন রণ (িনব াচনী
ইশেতহার-২০১৮, া-৩৩)

উয়ন কায ম হণ (চক-৪.১.৩)

৯
২য় িত পিরকনা ২০২১-
২০৪১

জাতীয় পশাগত া ও িনরাপা িবষয়ক গেবষণা ও িশণ িতােনর
অবকাঠােমা তকরণ (অায়-৫)

উয়ন কায ম হণ (চক-৪.১.৪)



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

১০ সমসামিয়ক ণ  িবষয় অভরীণ িশখন পব  (Learning Session)
কম সংােনর েযাগ ি, পশাগত ান ও অিভতা িবিনময়, উয়ন ক হণ এবং
নীিতমালা ণয়ন (চক-৪.১.২)



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:১৮ া: ২০ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 
 

                    

   ও                                         -       , ২০২১-২০২২ (চূড়ান্ত) 

 

 

মন্ত্রণায়ের    :    ও                 

                          

 

      

    

এ   

 

          

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.               ……………………………….....২২ 

১.১               সভা আয়োজন  সভা আয়োজজত ৪ সংখ্যা        

       

     

        

/      

৪         ১ ১ ১ ১    

          

১.২                          

        

               ৬ %        

       

     

        

/      

১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%      

          

১.৩                    

         (stakeholders) 

             

          ২             

       

     

        

/      

০২         - ১ ১ -    

          

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা        

(     ) 

১৪৫         

 

- 

 

৭৫ 

 

৭০ 

 

- 

 

 

 

  

          

১.৫    -            (         

     / ওএ            

               /      -

                    

উন্নত কম ম-জরয়েল ২      ও 

      

       

(     ) ও 

       

            

(    ) 

০৪  

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১  

৩১.০৩.২২ 

৩০.৬.২২    

        ১  

৩০.০৯.২১ 

১  

৩১.১২.২১  

১  

৩১.০৩.২২ 

১  

৩০.৬.২২ 

         

     

          

১.৬                       -

       , ২০২১-২২ ও         

                         

             ও     ও         

          

   -জরকল্পনা ও 

        

        

        ও 

         

১              

       

     

        

/      

০৭.০৬.২১ 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

        ০৭.০৬.২১ 

 

১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৭ আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা (প্রয়যাজয        ৪              ১৫.০৬.২১         ১৫.০৬.২১ ৩১.১০.২১ ৩১.০১.২২ ৩০.০৪.২২     
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এ   

 

          

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ক্ষেয়ে) কর্তমক               

                -        ও 

                   ও   

             

   /        

      

       

     

        

/      

৩১.১০.২১  

৩১.০১.২২  

৩০.০৪.২২  

           

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তাজকা ওয়েেসাইয়ে 

প্রকাল 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাজরখ        

       

     

        

/      

৩০.০৬.২২         - - - ৩০.০৬.২২    

           

২.  আজথ মক ব্যেস্থানা উন্নেন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২             -

        (প্রকয়ল্পর অনুয়মাজদত 

          জরকল্পনাসহ) 

ওয়েেসাইয়ে       

  -        

ও         

       

২              

(       ) 

৩১.০৭.২১ 

৩১.০৫.২২  

        ৩১.০৭.২১ - - ৩১.০৫.২২   ৩১.০৫.২২ 

         

   

        

          

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা        

(       ) 

২০  

PSC      

        ৫ ৫ ৫ ৫                   ৮  

(           ) 

                     

                  

     

          

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কম িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কম িসূশচ বাস্তবাশ ত 

২ %        

(       ) 

১০০%         ১০% ৩০% ৬০% ১০০%    

অজমন      

২.৪                      

    (       ,        , 

              )               

          

          

              

        

২ তাজরখ        

(       ) 

৩১.১২.২১          - - - ৩১.১২.২১   ১      ৩০.১২.২০ 

                 । 

UNFPA ও GoB-এ  

                      

  ।   ও         

                    

   । (           ) 

অজমন      

৩.              এ                                   ……………..২০  (অগ্রাজধকার জভজত্তয়ত নুযনতম াঁচটি কায মক্রম) 

৩.১               (২০২১-২০২৫) 

         -        (National 

plan of Action)     ।  

 

         ,/    

           

      /       

               

   / 

  :         

   /NCLWC-

এ            

            

 

৪ %        

(         

   )/ 

            

(     ও 

     ) 

১০০%          - - - ১০০%            -         

(National plan of 

Action)          

   ।  
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এ   

 

          

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ ঢাকার ক্ষতজগাঁও এেং ওোরী 

থানাে অেজস্থত অয়োয়মাোই ও 

ইজিজনোজরং ওোকমল হয়ত শ্রম আইন 

২০০৬ অনুযােী ঝুঁজকপূণ ম জলশুশ্রম 

জনরসন 

       /  

       /       

/      / 

             

৪             

(         

   )/ 

            

(     ও    ) 

ও       

      

        

২০  

        

        - ৫ ৫ ১০         

          

৩.৩ ঢাকার সাভার ও আশুজোে ০৫টি 

ক্ষালাকজলল্প কারখানাে শ্রম আইন, 

২০০৬ অনুযােী ক্ষে-ক্ষকোর ক্ষসন্টার 

চালুকরণ ও জরেীেণ   

       /  

       /       

/      / 

             

৪ %        

(      / 

       

(  ) ও 

      

      

        

 ১০০%          ১০% ৩০% ৫০% ১০০%         

          

৩.৪        ২০০৬        

          ও                

                              

               /         

           /                 

       /  

       /       

/      / 

             

৪ %        

(      / 

       

(  ) ও 

      

      

        

১০০%          - ৫০% - ১০০%          

        

   

(     ) 

          

৩.৫ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযােী শ্রম  

অজধদপ্তর কর্তমক ঢাকা ক্ষজার সাভায়র 

অেজস্থত কারখানার ক্ষেে ইউজনেন 

ক্ষরজজয়েলন প্রদান জনজিতকরণ 

       /  

       /       

/      / 

              

৪ %        

(      / 

       

(  ) ও 

      

      

        ) 

১০০%          - ৫০% - ১০০%         

          

 

 

 

   - 

০৭.০৬.২০২১ 

                   

       (     ও      ) 

ও 

                           

 



 

সংয োজনী ৬: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ র্ন্ত্রণোলয়/ রবভোগ প যোযয়ি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোয়ন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরয়ত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোযলোচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযয়োরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযয়োরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

সংেযাজনী ৭: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কমপিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত মােনর িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও 
আিপল কমকতার ত  ওেয়বসাইেট 

মািসকিভি েত হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও 
আিপল কমকতার ত  
হালনাগাদ ত এবং 
ওেয়বসাইেট 
আপেলাড ত 

সং া 
 ৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা 
উ য়ন 

 

২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন 
া  অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  

মািসক িতেবদন উ তন ক প  বরাবর 
রণ   

[২.১.১] অিভেযাগ 
িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ 
িতকার ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার 

িবষয়ক িশ ণ আেয়াজন 

[২.২.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

সং া 
৫ 
 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং 
মািসক পিরবী ণ িতেবদন উ তন 

ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক 
িতেবদন িরত 

  সং া ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না, ২০২১-২০২২  

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 

চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট 
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত 

সং া 5 - - ২ ১ - - - 
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সংেযাজনী ৯: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম উ ম  

চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  ত  
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-০১-
২০২২ 

২০-০১-
২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-১১-
২০২১ 

১৫-১২-
২০২১ - - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 
ধারা অ সাের যাবতীয় তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ তির/ হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-০১-
২০২২ 

২০-০১-
২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও িবিধিবধান 
স েক জনসেচতনতা ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

সং া ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় কমকতােদর 
িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 

 


