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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, ২০১৮ (সংেশািধত)-ক
েগাপেযাগী, িমকবাব ও বাবখী করা, আইএলও কনেভনশন-১৮২ অার ও বাবায়েন ৩৮ মেক িশেদর জ িকণ 
ঘাষণা করা। বসরকাির ৪৩ (ততািশ)  িশ সেরর ম ১৩ িশ সেরর িমকেদর জ তম মির নিন ধ ারণ করা হয়।
অসহায়, অ ও আহত িমকেদর জ িবগত িতন বছের িমক কাণ ফাউেশন এবং কীয় তহিবল হেত ১৪৬০৯ জনেক আিথ ক
সহায়তা দান করা হেয়েছ। িডিজটাল পিতেত কলকারখানা ও িতানসহ পিরদশ ন, িতেবদন রণ ও আষিক কায ম সাদেনর
জ গত ৬ মাচ  ২০১৮ তািরেখ Labor Inspection Management Application (LIMA) িশেরানােম এক
মাবাইল অাপিলেকশন তির করা হেয়েছ। কারখানা ভবেনর কাঠােমাগত িনরাপা, িবৎ ও অি িনব াপকসহ উত কম পিরেবশ
িনিতকরেণ কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদের আরিসিস সেলর কায ম চলমান। ম পিরদরেক িডেসর/২০১৭ সােল
অিধদের  উীত  কের  ২০৯  নন  পদ  জন  করা  হেয়েছ।  ‘ি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  ২০১৮  সােল  ১০ এবং
২০১৯ সােল ২৪ ি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। 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 অযায়ী সকল কারখানা ও িতানেক পিরদশ েনর আওতায় িনেয় আসা এবং কমােয় িনিত করা;
িবমান  ৩২ ম কাণ কেক িমকেদর যথাযথ সবা  দােনর  জ ক হেণর  মােম উয়নসাধন;  দশ ও িবেদেশর চািহদা
অযায়ী বকার বক/ব মিহলােদর েয়াজনীয় িশেণর মােম কম সংােনর উপেযাগী িহেসেব গেড় তালা এবং িশম ও িঁকণ 
িশম িনরসেন হীত যথাযথ পদেপ হণ করা। এছাড়া কম সংান অিধদর িতার মােম দেশর কম ম বকার বক/ব
মিহলােদর কম সংােনর েযাগ ি করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩৩০০০ কারখানা ও িতান পিরদশ নসহ ১৫০০ িশ কারখানা ও িতােন কমােয় িনিত করা;
িবিভ িশ সর থেক ৫০০০ িশিমক িনরসন;
িমক কাণ ফাউেশন ও কীয় তহিবল-এর কায েমর আওতায় ৪৬০০ জন িমকেক অদান দান;
০৩ নন বসরকাির িশ সের নতম মরী িনধ ারণ;
৪০০  িশ কারখানায় অংশহণকারী কিম গঠন এবং
িশ কারখানােলােত কমােয় িনিতকরেণর কােজ উৎসািহত করার জ ীন ফারী এাওয়াড  দােনর বা হণ।
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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 িতমীর
িতিনিধ িহসােব সিচব, ম ও কম সংান মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২০ সােলর সের মােসর ১৭ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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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. িমকেদর কাণ জারদারকরণ
৪. কম সংােনর েযাগ ি।
৫. উয়ন ক বাবায়েন বসরকাির খােতর অংশহণ ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

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

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

বসরকাির সের কম রত িমকেদর
পশাগত া, িনরাপা এবং কাণ
িনিতকরণ

কমাইেয় িনিতত
কারখানা

সংা ২১০৬ ১৩৭০ 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

বসরকাির িশ সের নতম মির
িনধ ারেণর মােম িমক কাণ
িনিতকরণ

িনতম মির িনধ ারণত
িশ সর

সংা ০৩ ০৩ ০৩ ০৪ ০৫
ম ও কম সংান মণালয় এবং িনতম মির
বাড 

ম ও কম সংান মণালেয়র
বািষ ক কম সাদন িতেবদন

মািলক ও িমকেদর মে িশ
সক উয়ন

িনিত ম িবেরাধ % ১০০ ১০০ ৮০ ৮৫ ৯০
ম ও কম সংান মণালয় এবং কলকারখানা
ও িতান পিরদশ ন অিধদর এবং ম
অিধদর

ম ও কম সংান মণালেয়র
বািষ ক কম সাদন িতেবদন

িশম িনরসন
িশম িনরসনত িশ
সর

সংা ০৩ - ২ ২ ২
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



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৪১ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৭, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৪১ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[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

সমি সংা ৩ ২১০৬ ১৩৭০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১৬০০ ১৭০০

[১.১.২] কমাইেয়
কায ম পিরবীন

সমি সংা ৩ ৮ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১৩

[১.২] পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

[১.২.১] পিরদশ নত
কারখানা ও িতান

সমি সংা ৩ ৪৩৪০১ ৩২৭২২ ৩৩০০০ ৩১০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ৩৩৫০০ ৩৪০০০

[১.২.২] পিরদশ ন
কায ম পয েবণ
(মািসক)

সমি সংা ২ ৯ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[১.৩] উুকরণ অান
পিরচালনা

[১.৩.১] আেয়ািজত
উুকরণ অান

সমি সংা ৫ ৮৩২ ৬৫৯ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৭৭৫ ৮০০

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

[১.৪.১] দােয়রত
মামলা

সমি সংা ২ ১৪২৯ ১৬২২ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ১৩৫০ ১৪০০

[১.৪.২] মামলা দােয়র
কায ম পিরদশ ন
(মািসক

সমি সংা ২ ৯ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[১.৫] কারখানা ও
িতােনর লাইেস
দান ও নবায়ন

[১.৫.১] দানত
লাইেস

সমি সংা ৩ ১৩২৭৩ ৮১৭৫ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০৫০০ ১১০০০

[১.৫.২] নবায়নত
লাইেস

সমি % ২ ২৫২২৭ ২২৩৫৬ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৪৫ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৪১ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

সমি সংা ২ ৯ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[১.৬] ীনকারখানা ও
িতানেক রত করা

[১.৬.১] ীনকারখানা ও
িতানেক রত
করার জ অান
আেয়াজন

তািরখ তািরখ ৩ ০ ২৮.০৪.২১ ০৭.০৫.২১ ১৪.০৫.২১ ২১.০৫.২১ ২৮.০৫.২১ ২৮.০৪.২১ ২৮.০৪.২১

[২] কারখানা
ও িতােন
কম পিরেবশ
উয়ন;

১৯

[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

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

সমি সংা ৩ ৯ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.২] িসিবএ িনব াচন
পিরচালনা

[২.২.১] িসিবএ িনব াচন
পিরচািলত

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 ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮৫ ১০০

[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 ৮০০০ ৯৮০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৬০০০ ১০৫০০ ১১০০০

[২.৫] অংশহণকারী
কিমর িনব াচন
পিরচালনা

[২.৫.১] িনব াচন
পিরচািলত

সমি সংা ২ ৫০৬ ৪২৮ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৫০০ ৫৫০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৪১ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[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

সমি সংা ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৫

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

[৩.২.১] অদানা
িমক ও তােদর
পিরবােরর সদ

সমি সংা ৩ ৩৮৩০ ৩৫২৬ ৪৬০০ ৪৩০০ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৪০০ ৫০০০ ৫৫০০

[৩.৩] িশম িনরসন

[৩.৩.১] িশম
িনরসনত (িশ
িমক)

সমি সংা ৪ ৮১৯ ১০২১ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৪০০ ৪০০০ ৬০০০ ৬৫০০

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

সমি সংা ৩ ৫ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

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

[৩.৪.১] পিরদশ েনর
মােম িনিত
অিভেযাগ

গড় % ৩ ৭৬ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৪ ৬০ ৮৫ ৮৫

[৪]
কম সংােনর
েযাগ ি।

৫

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

[৪.১.১] কম সংান
নীিতমালা ড়াকরণ।

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.০৫.২১ ০৭.০৬.২১ ১৪.০৬.২১ ২১.০৬.২১ ২৮.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৪১ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[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।

সমি সংা ২ ১ ২ ১ ২ ২

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

সমি সংা ২ ০ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৪১ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ২ ১২ ১১

[১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ১ ৪

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৪১ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

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

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

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

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত
অিডট আপি

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:৪১ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৭, ২০২০

আিম, সিচব, ম ও কম সংান মণালয় মাননীয় িতমী, ম ও কম সংান মণালয়-এর িতিনিধ িহসােব
গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ  সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  ম  ও
কম সংান মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

সিচব
ম ও কম সংান মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িপিপিপএ (PPPA)
পাবিলক াইেভট পাট নারিশপ অথির (Public Private Partnership
Authority)

২ ইউএনএফিপএ (UNFPA)
ইউনাইেটড াশন পেলশন ফা (United Nations Population
Fund)

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

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

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

৬ িবিজএমইএ (BGMEA)
বাংলােদশ গােম স াফাকচারার এেপাট াস  এেসািসেয়শন (Bangladesh
Garments Manufacturing Exports Association)
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক

উপা


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

[১.১.১] কমাইেয় িনিতত
কারখানা ও িতান

কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদেরর পিরদশ কগণ িনয়িমতভােব কলকারখানা ও
িতান পিরদশ ন কের থােক। এসব ে তারা এক চকিল অসরণ কের পিরদশ ন
কায ম পিরচালনা কেরন।

ম শাখা/ম অিধশাখা/ম
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.১.২] কমাইেয় কায ম
পিরবীন

িশ-কারখানা ও িতানসেহ কমােয় িনিত করার জ কলকারখানা ও িতান
পিরদশ ন অিধদর সরাসির কাজ কের থােক। কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর
কক কমােয় িনিতত কারখানাসেহর মে দবচয়েনর িভিেত িনব ািচত িক
কারখানা এবং িতান ম ও কম সংান মণালয় কক পিরদশ ন করা হেব।

(এিপএ পিরবীণ ম)
সংাপন-১ শাখা/সংাপন
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

পিরদশ ন িতেবদন

[১.২] পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

[১.২.১] পিরদশ নত কারখানা
ও িতান

কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদেরর পিরদশ কগণ িনয়িমতভােব কলকারখানা ও
িতান পিরদশ ন কের থােক। এসব ে তারা এক চকিল অসরণ কের পিরদশ ন
কায ম পিরচালনা কেরন।

ম শাখা/ম অিধশাখা/ম
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.২.২] পিরদশ ন কায ম
পয েবণ (মািসক)

িশ-কারখানা ও িতানসহ পিরদশ ন করার জ কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর দািয়া। কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর কক পিরদশ ন কায ম
যথািনয়েম করা হে িক-না তা ম ও কম সংান মণালয় িতমােস পয েবণ করেব।

(এিপএ পিরবীণ ম)
সংাপন-১ শাখা/সংাপন
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩] উুকরণ অান
পিরচালনা

[১.৩.১] আেয়ািজত উুকরণ
অান

ম ও কম সংান মণালেয়র আওতাধীন কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর
িনয়িমতভােব বাংলােদশ ম আইন অযায়ী কারখানা ও িতােনর মািলক, িমক-
কম চারীেদর দািয় ও কত সেক উুকরণ কায ম পিরচালনা কের থােক।

ম শাখা/ম অিধশাখা/ম
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

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

[১.৪.১] দােয়রত মামলা
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর কলকারখানা ও িতােন ম আইন
ভকারীেদর িবে ম আদালেত মামলা  কের থােক।

আইন শাখা/ম অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৪.২] মামলা দােয়র কায ম
পিরদশ ন (মািসক

কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর কলকারখানা ও িতােন ম আইন
ভকারীেদর িবে ম আদালেত মামলা  কের থােক। ম ও কম সংান মণালয়
মািসক িভিেত মামলা র কায ম পিরদশ ন করেব।

(এিপএ পিরবীণ ম)
সংাপন-১ শাখা/সংাপন
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

পিরদশ ন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক

উপা


[১.৫] কারখানা ও িতােনর
লাইেস দান ও নবায়ন

[১.৫.১] দানত লাইেস
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর কক ম আইন অসাের া আেবদনপ ও
অা েয়াজনীয় কাগজপ িনরীা কের কলকারখানা ও িতানসেহর লাইেস দান
করা হয়।

সময় শাখা/ শাসন
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৫.২] নবায়নত লাইেস
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর কক ম আইন অসাের া আেবদনপ ও
অা েয়াজনীয় কাগজপ িনরীাব ক কলকারখানা ও িতানসেহর লাইেস নবায়ন
করা হয়।

সময় শাখা/ শাসন
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] কারখানা ও িতােনর
লাইেস দান ও নবায়ন

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

কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর লাইেস দান ও নবায়েনর কাজ কের থােক।
ম ও কম সংান মণালয় িতমােস লাইেস দান ও নবায়েনর কায ম পিরদশ ন করেব।

(এিপএ পিরবীণ ম)
সংাপন-১ শাখা/সংাপন
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

পিরদশ ন িতেবদন

[১.৬] ীনকারখানা ও
িতানেক রত করা

[১.৬.১] ীনকারখানা ও
িতানেক রত করার জ
অান আেয়াজন

িশ কারখানােলােত কমােয় িনিত করার জ কাযম পিরচািলত হয় তা সফল করার
জ িশ কারখানার মািলক/বাপনা কপের আিরক ও সিয় অংশহন অতাবক।
কারখানা ও িতােনর মািলক/বাপনা কপেক কমােয় িনিতকরেনর কােজ
উৎসািহত করার জ ীন ফারী ও িতানসহেক রার দােনর বা হণ করা হেল
তা সামিকভােব সকল িশ সের কমােয় িনিত করার ে ইিতবাচক িমকা
রাখেব।

ম অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[২.১] ড ইউিনয়ন িনবেনর
আেবদন

[২.১.১] িনিত ড
ইউিনয়ন িনবেনর আেবদন

িমকেদর অিধকার আদােয় ড ইউিনয়ন এক ণ  িতান। এর মােম িমকগণ
আইনগতভােব সংগত হেয় তােদর ায়সংগত অিধকার আদােয় িমকা রাখেত পাের।
বাংলােদশ ম আইন-২০০৬ অযায়ী ম অিধদর ড ইউিনয়ন রিজেশন দান কের
থােক।

ম শাখা/ম অিধশাখা/ম
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

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

ম অিধদর ড ইউিনয়ন রিজেশন দান কের থােক। ম ও কম সংান মণালয়
িতমােস ড ইউিনয়ন রিজেশেনর কায ম পিরদশ ন করেব।

(এিপএ পিরবীণ ম)
সংাপন-১ শাখা/সংাপন
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

পিরদশ ন িতেবদন

[২.২] িসিবএ িনব াচন পিরচালনা
[২.২.১] িসিবএ িনব াচন
পিরচািলত

ম আইেনর িবধান অযায়ী রিজার অব ড ইউিনয়ন িহেসেব মহাপিরচালক, ম অিধদর
অথবা তার িতিনিধ কান কান ে েয়াজনীয়তার িনিরেখ সরাসির িসিবএ িনব াচন
পিরচালনা কের থােকন।

ম শাখা/ম অিধশাখা/ম
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] সািলশী কায েমর
মােম ম িবেরাধ িনি

[২.৩.১] িনিত ম িবেরাধ

কখেনা কখেনা িমক ও মািলকেদর মে ম িবেরাধ দখা দয়। এসব ে কান প যিদ
মহাপিরচালক, ম অিধদর-এর িনকট আািনক অিভেযাগ দািখল কেরন স ে নািনর
মােম ম িবেরাধ িনি করা হয়। তেব অিধকাংশ েই অনাািনকভােব অিভেযাগ
াির পর ম অিধদর কক আেলাচনার মােম ম িবেরাধ িনি করা হেয় থােক।

ম শাখা/ম অিধশাখা/ম
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক

উপা


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

[২.৪.১] িশণ া জনবল
ম অিধদর কক ৪ িশ সক িশায়তন এবং ৩২ ম কাণ ক পিরচালনা করা
হেয় থােক। এসব িতােনর মােম কারখানা ও িতােনর মািলক, িমক ও ম শাসেনর
সােথ সংি কম কতা-কম চারীেদর িশণ দান করা হেয় থােক।

িশণ শাখা/ সংাপন
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[২.৫] অংশহণকারী কিমর
িনব াচন পিরচালনা

[২.৫.১] িনব াচন পিরচািলত
অন ৫০ জন িমক সাধারণত কম রত আেছন এপ েতক িতােন িবিধ ারা িনধ ািরত
পায় মািলক ও িমক িতিনিধর সমেয় এক অংশহণকারী কিম গঠন করা হয়।

ম শাখা/ম অিধশাখা/ম
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

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

[৩.১.১] নতম মির
িনধ ারণত িশ সর

ম ও কম সংান মণালেয়র অধীন িনতম মির বাড  বাংলােদেশর িমািলকানাধীন
িশ সেরর িমকেদর িনতম মির িনধ ারেণর পািরশ কের থােক। িনতম মির
বােড র পিরশ িবেবচনাব ক ম ও কম সংান মণালয় যথাযথ কপের অেমাদনেম
িশ সেরর িমক কম চারীেদর িনতম মির ঘাষণা কেরন।

মির বাড  শাখা/ম
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

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

[৩.২.১] অদানা িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

িমক কাণ ফাউেশন তহিবল থেক এ সংা আইন ও িবিধমালা অযায়ী িমকেদর
িবিভ ে অদান ও গাি বীমার িিময়ােমর এক অংশ দান করা হেয় থােক। তাছাড়া
বাংলােদশ ম িবিধমালা অযায়ী গত কিয় তহিবল থেক রািনখী পাশাক িশে
কম রত িমকেদর কােণ অদান দান করা হেয় থােক।

এিপএ পিরবীণ ম)
সংাপন-১ ও ২ শাখা/সংাপন
অিধশাখা/শাসন অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] িশম িনরসন

[৩.৩.১] িশম িনরসনত
(িশ িমক)

বতমান সরকার িশম িনরসেন বপিরকর। এ লেক সামেন িনেয় ৩৮ কাজেক িশেদর
জ অত িণ  িহেসেব ম ও কম সংান মণালয় কক ঘাষনাব ক গেজেট কাশ
করা হেয়েছ। ইেতামে এক কের মােম ৯০ হাজার িশেক দতা িশণ দান কের
িবক কম সংােনর বা করা হেয়েছ। এ কের ৪থ  পয ােয় ১ ল িশেক আগামী ৩
বছেরর মে দতা িশণ দানব ক িবক কম সংােনর বা করা হেব। তাছাড়া এ
পয  ২ িশ সরেক িশম  করা হেয়েছ।

নারী ও িশম শাখা/
রানীখী িশ অিধশাখা/
রানীখী িশ ও আজািতক
সংা অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

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

িশ-কারখানা ও িতানসেহ িশম িনরসেনর জ কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর সরাসির কাজ কের থােক। কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর কক
িশম িনরসনত িতান ও কারখানাসেহর মে দবচয়েনর িভিেত িনব ািচত িক
কারখানা এবং িতান ম ও কম সংান মণালয় কক পিরদশ ন করা হেব।

(এিপএ পিরবীণ ম)
সংাপন-১ শাখা/ সংাপন
অিধশাখা/ শাসন অিবভাগ

পিরদশ ন িতেবদন

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

[৩.৪.১] পিরদশ েনর মােম
িনিত অিভেযাগ

কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর িনয়িমত কারখানা ও িতানসহ পিরদশ ন কের
থােক। এসব পিরদশ ন ছাড়াও কান অিভেযাগ পাওয়া গেল সখােন পিরদশ ক পােয় ম
িবষয়ক সমা সমাধান করা হেয় থােক।

ম শাখা/ ম অিধশাখা/ম
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক

উপা


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

[৪.১.১] কম সংান নীিতমালা
ড়াকরণ।

ম ও কম সংান মণালেয়র অেনক দািয়ের মে অতম হল কম সংহােনর েযাগ ি
করা। দেশ কম সংান িবষেয় এক নীিতমালা ণয়ন করা বই েয়াজন। ম ও কম সংান
মণালয় কম সংান সংি সকল মণালয়/িবভাগ, দর/ সংা ও বসরকাির িতান
সেহর সােথ আেলাচনা কের কম সংান নীিতমালার খসড়া ড়া করা হেব।

কম সংান অিধশাখা/উয়ন
অিবভাগ

কম সংান নীিতমালার
খসড়া

[৫.১] িপিপিপ ক হণ ও
বাবায়ন

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

সরকার কক হীত উয়ন কসেহর শতকরা ৩০ ভাগ ক িপিপিপ-এর আওতায়
হেনর িনেদ শনা বাবায়েনর উেে ম ও কম সংান মণালেয়র আওতাধীন
দর/সংাসহ হেত িপিপিপ-এর নীিত/িবিধিবধান অসরন কের ক াব সংহ করা
হেব।

উয়ন অিধশাখা/উয়ন
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

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

ম ও কম সংান মণালেয়র আওতাধীন দর/সংাসহ হেত া িপিপিপ-এর আওতায়
বাবায়নেযা ক াব িনধ ািরত কিমর মােম যাচাই বাছাই কের তা অেমাদেন র
উেে িপিপিপএ-ত রণ করা হেব।

উয়ন অিধশাখা/উয়ন
অিবভাগ

সংি রকড  পরীা এবং
ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
আিথ ক িতান িবভাগ,
অথ  মণালয়

অদানা িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

অদানা িমকেদর অেল বরাত অথ 
সানালী াংক িলিমেটড-এ রিত িহসাব থেক
িশওর কাশ-এর মােম িবতরণ করা হেব। এেে
যােত কানপ অিনয়ম বা তয় না ঘেট সজ অথ 
মণালেয়র আিথ ক িতান িবভােগর সহেযািগতা
েয়াজন হেব।

সানালী াংক িলিমেটড, আিথ ক িতান িবভাগ-এর
িনয়ণাধীন এক াংক। তাছাড়া িশওর কাশ বাংলােদশ
াংক-এর অেমািদত এক িতান। একারেন আিথ ক
িতান িবভাগ, অথ  মণাালয়-এর সহেযািগতার
েয়াজনীয়তা রেযেছ।

তাশা রন না হেল অদানা িমক
বা তােদর পিরবােরর সদগণ সহেজ
অদান াি থেক বিত হেত পােরন।

দর / সংা
কলকারখানা ও িতান
পিরদশ ন অিধদর

কমাইেয় িনিতত
কারখানা ও িতান

কমাইেয় িনিেতর লে পিরদশ নত
কারখানার তািলকা ও পিরদশ ন িতেবদন।

ম আইন-২০০৬ অযায়ী কলকারখানা ও িতান
পিরদশ ন অিধদর কারখানা ও িতােনর কমাই
িনিত কের থােক।

তাশা রণ না হেল কমােয়
িতেবদন তির করা সব হেব না।

দর / সংা ম অিধদর িসিবএ িনব াচন পিরচািলত
ম অিধদর হেত িসিবএ িনব াচন পিরচালেনর
তািলকা ও িতেবদন।

ম আইন-২০০৬ অযায়ী ম অিধদর িসিবএ িনব াচন
পিরচালন কের থােক

তাশা রণ না হেল িসিবএ িনব াচন
পিরচালন িতেবদন তির সন না

দর / সংা
কলকারখানা ও িতান
পিরদশ ন অিধদর

পিরদশ নত কারখানা ও
িতান

কারখানা ও িতান পিরদশ েনর তািলকা এবং
িতেবদন।

ম আইন-২০০৬ অযায়ী কারখানা পিরদশ ন কের থােক
তাশা রণ না হেল পিরদশ ন িতেবদন
তির সব হেব না

দর / সংা
কলকারখানা ও িতান
পিরদশ ন অিধদর

দানত লাইেস
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর হেত
লাইেস দান করা হয়। বতমান অথ বছের লাইেস
দানত কারখানা ও িতােনর তািলকা

ম আইন-২০০৬ অযায়ী কারখানা লাইেস দান কের
থােক

তাশা রণ না হেল লাইেস দান সব
হেব না

দর / সংা ম অিধদর
িনিত ড ইউিনয়ন
িনবেনর আেবদন

ম অিধদর হেত িনিত ড িনবেনর
ইউিনয়েনর তািলকা ও িতেবদন।

ম আইন-২০০৬ অযায়ী ম অিধদর ড ইউিনয়ন
িনবেনর কাযম পিরচালনা কের থােক।

তাশা রণ না হেল ড ইউিনয়ন
িনবেনর িতেবদন তির করা সব হেব
না।

মণালয় / িবভাগ
আইন ও িবচার িবভাগ:
আইন, িবচার ও সংসদ
িবষয়ক মণালয়

নতম মির িনধ ারণত
িশ সর

ম আইন-২০০৬ অযায়ী নতম মির িনধ ারেণর
লে আইন মণালেয়র মতামত নয়া বাবাধকতা
রেয়েছ। িনতম মির িনধ ারেণর খসড়ার উপর
আইন মণালেয়র মতামত।

ম আইন-২০০৬ অযায়ী নতম মির িনধ ারেণর লে
আইন মণালেয়র মতামত নয়া বাবাধকতা রেয়েছ।

যথাসমেয় আইন মণালেয়র মতামত
পাওয়া না গেল িনধ ারত সমেয়র মে
িনতম মির িনধ ারেণর গেজট কাশ
করা সব হেব না।

দর / সংা কীয় তহিবল
অদানা িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

অদানা িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর
ত

শতভাগ রানীখী কারখানা ও িতােন কম রত অসহায় ও
 িমক ও তােদর পিরবারেক কীয় তহিবল আিথ ক
সহায়তা দান কের থােক।

চািহদা অযায়ী ত পাওয়া না গেল
িমকেদর কাণ সাধন করা সব হেব
না।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা িনতম মির বাড 
নতম মির িনধ ারণত
িশ সর

নতম মির িনধ ারেণর লে মিরর খসড়া।
ম আইন-২০০৬ অযায়ী নতম মির িনধ ারেণর খসড়া
ণয়েনর কাযম িনতম মির বাড  িনধ ারণ কের।

িনধ ািরত সমেয়র মে িনতম মির
িনধ ারেণর খসড়া ণয়ন না করা গেল তা
আইন মণালেয়র মতামেতর জ রণ
করা সব হেব না।

দর / সংা
বাংলােদশ িমক
কাণ ফাউেশন

অদানা িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

ও তােদর পিরবােরর সদেদর ত
ািতািনক ও অািতান সের কম রত অসহায় ও 
িমকেদর মােঝ বাংলাােদশ িমক কাণ ফাউেশন
আিথ ক অদান দান কের থােক।

চািহদা অযায়ী ত পাওয়া না গেল
িমকেদর কাণ সাধন করা সব হেব
না।


