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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, ম অিধদর
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সিচব, ম ও কম সংান মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সািতক বছরেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ : ড ইউিনয়ন কায েমর আওতায় িবগত ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ িতন অথ 
বছের ৭২৫ ড ইউিনয়েনর রিজেশন দান করা হেয়েছ এবং িনব াচেনর মােম ২৯ িতােন িসিবএ (যৗথ দরকষাকিষ িতিনিধ)
িনধ ারণ করা হেয়েছ। সািলশী কায েমর মােম ২১৭ িশ িবেরাধ িনি করা হেয়েছ। ০৪ িশ সক িশায়তেনর মােম িবগত
িতন অথ  বছের ৩১৮ কাস  পিরচালনার মােম ১০১৬০ জন ড ইউিনয়ন ন, সাধারণ িমক, বাপনা কম কতা এবং িবিভ
সরকাির ও বসরকাির িতােনর কম কতােদর ম শাসন, ম আইন, ম মান, ম কাণ, মানবীয় সক, সামািজক িনরাপা ইতািদ
িবষেয় িশণ দান করা হেয়েছ। ২৯ ম কাণ কের মােম ৩৫৫ িমক িশা কােস র ারা ১২৪২৫ জন িমকেক ম আইন,
ম া খা ও ি, জনন া, পিরবার পিরকনা, পািরবািরক বােজট িত িবষেয় িশণ দান করা হেয়েছ। ২৯ ম কাণ
কের মােম িবগত িতন অথ  বছের িবনাে ১৯৫৫০০ জনেক া সবা, ১০৩৩৬০ জনেক পিরবার পিরকনা পরামশ  ও সবা এবং
৪৭০৪৫০ জনেক িচিবেনাদন িবধা দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মা ৬ িবভাগীয় ম দর, ৯ আিলক ম দর এবং ৩২ ম কাণ কের মােম দেশর িবল সংক ফরমাল ও ইনফরমাল
সেরর িমকেদর সবা দওয়া।
দেরর যানবাহন সংকট।
ম কাণ কেলা রেনা ও জরাজীন ।
মজীবী মােষর জ কেম াপেযািগ পিরেবশ ি

ভিবৎ পিরকনা:

সকল িশ কারখানায় বাংলােদশ ম আইন ২০০৬ ও বাংলােশ ম িবিধমালা ১০১৫ এর ম অিধদর সংি ধারা িবিধসহ বাবায়ন
িনিত  করা,  িবমান  ম  কান  কেলােক  িমকেদর  যথাযথ  সবা  দােনর  জ  উয়ন  সাধন  ,  িশেনর  মােম  িমকেদর
অিধকার সেক সেচতনতা ির পাশাপািশ অনলাইন রিজেশন কায মেক গিতশীল করা।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

অনলাইেন ড ইউিনয়ন িনবন কায ম জারদার এর ১০০ ভাগ লমাা অজেনর টােগ ট িনধ ারণ করা হেয়েছ।
মজীবী মিহলােদর আবাসন িবধা দােনর জ ০২ ডরিমটির িনম ান।
মজীবীেদর পশাগত রােগর িচিকৎসার জ িপিপিপ এর আওতায় ০১ িবেশষািয়ত হাসপাতাল িনম ান।
িশ সক িশায়তন, টংগী, গািজর আিনকায়ন।
৫০০০০ জন িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর া, ৩৩০০০ জন িমেক পিরবার পিরকনা এবং ১১৬৫০০ িমক ও তােদর
পিরবােরর িচ িবেনাদন সবার েযােগ আওয়াতায় িনেয় আসার লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।
বাংলােদশ ম আইন িতপালেন কারখানা ও িতােনর মািলক ও িমকেদর উুকরণ;
১১০০০জন িমকেক অিধক সংক দ জনশি তরী, কম খী িশণ দান ও িবিভ িশণ কম িচন ণয়ন লমাা
িনধ ারণ করা হেয়েছ।
৩৫০জন কম কতা ও কম চারীেদর জ অিধকসংক অভরীণ িশেণর আেয়াজন লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।
৩২০ িশ কারখানায় অংশহণকারী কিম গঠন লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।
সকল িশ কারখানায় মািলক ও িমকেদর মে যােত ম িবেরাধ দখা না দয় স িবষেয় আগাম যথাযথ কায ম 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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, ম অিধদর

এবং

সিচব, ম ও কম সংান মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িমক মািলেকর মকার সক উয়ন এবং িমেকর অিধকার িনিতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
িশ িতােন শািণ  িশ সক বজায় রাখা এবং দ মশি ির মােম উৎপাদনশীলতা ি ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িমেকর অিধকার িনিতকরেণর মােম িশ িতােনর কম  পিরেবশ উয়ন এবং িমকেদর কাণ জারদার করা।
২. িশেণর মােম দ মশি ি ও ম অিধকার িবষয়ক সেচতনতা ি।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ড ইউিনয়ন িনবন, িশ ও ম িবেরাধ িনি, সংি সের িনতম মরী িনধ ারণ ও বাবায়ন;
২. ম আইন ও ম িবিধমালার সংি ধারা ও িবিধমালা েয়াগ;
৩. দ ম জনশি বাপনার ে আই.এল.ও সহ অা আজািতক সংাসেহর সােথ কাজ করা ;
৪. িমকেদর িশা, কাণ সাধন ও সামািজক িনরাপা িবধান;
৫. িসিবএ িনব াচন পিরচালনা; এবং
৬. িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর া, পিরবার পিরকনা ও িচিবেনাদন িবধা দান;
৭. িশ কারখানায় ইিতবাচক িশ সক বজায় রাখা।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

িমেকর অিধকার িনিতকরণ িনিতকরণ িমেকর অিধকার % ৬৯ ৭০ ৭৫ ৮০ ৮২
ম অিধদর ও কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িশ িবেরাধ িনি িনিত িশ িবেরাধ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
ম অিধদর ও কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িমেকর
অিধকার
িনিতকরেণর
মােম িশ
িতােনর কম 
পিরেবশ উয়ন
এবং িমকেদর
কাণ জারদার
করা।

৬০

[১.১] ড ইউিনয়ন
[১.১.১] িনবনত ড
ইউিনয়ন

% ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৩ ৯০ ১০০ ১০০

[১.২] িসিবএ িনব াচন
পিরচালনা

[১.২.১] িসিবএ িনব াচন
পিরচািলত

% ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৩ ৯০ ১০০ ১০০

[১.৩] অংহণকারী কিমর
িনব াচন পিরচালনা

[১.৩.১] অংহণকারী
কিমর িনব াচন
পিরচািলত

সংা ৫ ২৩৮ ৪১৬ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৩২০ ৩৩০

[১.৪] সািলশী কায েমর
মােম ম িবেরাধ িনি

[১.৪.১] িনিত
ম িবেরাধ

% ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০

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

[১.৫.১] িশণ া
জনবল

সংা ৫ ৯৬০০ ১১০২৯ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ১১০০০ ১২০০০

[১.৬] িমক ও তােদর
পিরবােরর সদেদর িবনাে
াথিমক পিরকনা পরামশ  ও
সবা এবং িচিবেনাদন িবধা
দান

[১.৬.১] পিরবার
পিরকনা সবা
হণকারী িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

সংা ১০ ৩০৩১০ ৩২৮৫৯৭ ৩০৫০০ ৩০০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৫০০ ৩৩০০০ ৩৫০০০

[১.৬.২] ােসবা
হণকারী িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

সংা ১০ ৪৪৫৫৭ ৬৯৬১৭ ৪৪০০০ ৪৩৫০০ ৪৩০০০ ৪২৫০০ ৪২০০০ ৫০০০০ ৫৫০০০

[১.৬.৩] িচিবেনাদন
িবধা হণকারী িমক
ও তােদর পিরবােরর
সদ

সংা ১০ ৭৭৯২০ ১১৫৪০০ ১১৬০০০ ১১৫৪০০ ১১৫২০০ ১১৫১০০ ১১৫০০০ ১১৬৫০০ ১১৭০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ২৩, ২০১৮ ০৯:৩৮ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৩, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] িশেণর
মােম দ
মশি ি ও
ম অিধকার
িবষয়ক সেচতনতা
ি।

১৫
[২.১] দ জনশি তরী,
কম থী িশণ দান এবং
িবিভ িশণ কম িচ নয়ন

[২.১.১] িশণাথ সংা ৮ ৫০৫ ১৮০ ২৫০ ২১৫ ২১০ ২০০ ১৯০ ৩৫০ ৪০০

[২.১.২] িশন ঘা সংা ৭ ১৯৪ ৮৮ ২২০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২২০ ২২৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ২৩, ২০১৮ ০৯:৩৮ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৩, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ২৩, ২০১৮ ০৯:৩৮ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৩, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ২৩, ২০১৮ ০৯:৩৮ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৩, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা যানবাহন
িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ২৩, ২০১৮ ০৯:৩৮ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৩, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - -



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ২৩, ২০১৮ ০৯:৩৮ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৩, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, ম অিধদর, সিচব, ম ও কম সংান মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ম ও কম সংান মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, ম অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
ম অিধদর
ম ও কম সংান মণালয়

তািরখ

সিচব
ম ও কম সংান মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এনএসিডিস াশনাল িল ডেভলপেম কাউিল

২ িসএসআর কিমউিন সাাল রসপিিবিল

৩ আইএলও ইউনাইেটড াশ পেলশন ফা

৪ ইউএনএফিপএ ইউনাইেটড াশ পেলশন ফা

৫ িবিজএমইএ বাংলােদশ গােম স াফাকচারার এেপাট াস  এেসািসেয়শন
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] ড ইউিনয়ন
[১.১.১] িনবনত ড
ইউিনয়ন

কারখানা ও িতােন কম রত িমকেদর াথ  রা ও কােণর জ ড ইউিনয়ন
রিজেশন দান করা হয়। ম ও কম সংান মণালেয়র পে রিজার অব ড ইউিনয়ন
িহেসেব মহাপিরচালক, ম অিধদর রিজশন দান কের থােকন।

ম ও কম সংান মণালয় ও
ম অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িতেবদন

[১.২] িসিবএ িনব াচন পিরচালনা
[১.২.১] িসিবএ িনব াচন
পিরচািলত

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

ম ও কম সংান মণালয় ও
ম অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িতেবদন

[১.৩] অংহণকারী কিমর
িনব াচন পিরচালনা

[১.৩.১] অংহণকারী
কিমর িনব াচন পিরচািলত

ম আইেনর িবধান অযায়ী রিজার অব ড ইউিনয়ন িহেসেব মহাপিরচালক অথবা তর
িতিনিধ কান কান ে েয়াজনীয়তার িনিরেখ সরাসির অংশহণকারী কিম িনব াচন
পিরচালনা কের থােকন।

ম ও কম সংান মণালয় ও
ম অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

ম অিধদেরর
বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] সািলশী কায েমর
মােম ম িবেরাধ িনি

[১.৪.১] িনিত ম
িবেরাধ

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

ম ও কম সংান মণালয় ও
ম অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িতেবদন

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

[১.৫.১] িশণ া
জনবল

ম অিধদর কক ০৪ িশ সক িশায়তন এবং ৩২ ম কাণ ক পিরচালনা
করা হেয় থােক। এসব িতােনর মােম কারখানা ও িতােনর মািলক, িমক ও ম
শাসেনর সােথ জিড়ত কম কতা কম চারীেদর িশণ দান করা হেয় থােক।

ম ও কম সংান মণালয় ও
ম অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িতেবদন

[১.৬] িমক ও তােদর
পিরবােরর সদেদর িবনাে
াথিমক পিরকনা পরামশ  ও
সবা এবং িচিবেনাদন িবধা
দান

[১.৬.১] পিরবার পিরকনা
সবা হণকারী িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

ম অিধদের ৩২ ম কাণ ক রেয়েছ। এসব কের মােম িমক ও তােদর
পিরবােরর সদেদর িচিবেনাদন িবধািদ দান করা হয়।

ম ও কম সংান মণালয় ও
ম অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িতেবদন

[১.৬.২] ােসবা
হণকারী িমক ও তােদর
পিরবােরর সদ

ম অিধদের ৩২ ম কাণ ক রেয়েছ। এসব কের মােম িমক ও তােদর
পিরবােরর সদেদর পিরবার পিরকনা সবা দান করা হেয় থােক।

ম ও কম সংান মণালয় ও
ম অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িতেবদন

[১.৬.৩] িচিবেনাদন িবধা
হণকারী িমক ও তােদর
পিরবােরর সদ

ম অিধদের ৩২ ম কাণ ক রেয়েছ। এসব কের মােম িমক ও তােদর
পিরবােরর সদেদর িবনা ে ােসবা দান করা হেয় থােক।

ম ও কম সংান মণালয় ও
ম অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িতেবদন

[২.১] দ জনশি তরী,
কম থী িশণ দান এবং
িবিভ িশণ কম িচ নয়ন

[২.১.১] িশণাথ
সরকােরর িশণ নীিতমালা অযায়ী কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েনর জ িত বছর
মণালয় ও অধীন দরসেহ ঘািভিক অভরীণ িশেণর বা করা হেয় থােক।

ম ও কম সংান মণালয় ও
ম অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িতেবদন

[২.১.২] িশন ঘা
সরকােরর িশণ নীিতমালা অযায়ী কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়েনর জ িত বছর
মণালয় ও অধীন দরসেহ জনবল িভিক অভরীণ িশেণর বা করা হেয় থােক।

ম ও কম সংান মণালয় ও
ম অিধদর

ম অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

িডপাট েম ম অিধদর িশণাথ সময়মত সকল াব অেমাদন সময়মত চেকর লমাা অজন
সময়মত সহেযাগীতা না পেল লমাা অিজত না হবার
আশা

িডপাট েম ম অিধদর িশন ঘা সময়মত সকল াব অেমাদন সময়মত চেকর লমাা অজন
সময়মত সহেযাগীতা না পেল লমাা অিজত না হবার
আশা

িডপাট েম ম অিধদর
পিরবার পিরকনা সবা হণকারী িমক
ও তােদর পিরবােরর সদ

সময়মত সকল াব অেমাদন সময়মত চেকর লমাা অজন
সময়মত সহেযাগীতা না পেল লমাা অিজত না হবার
আশা

িডপাট েম ম অিধদর
ােসবা হণকারী িমক ও তােদর
পিরবােরর সদ

সময়মত সকল াব অেমাদন সময়মত চেকর লমাা অজন
সময়মত সহেযাগীতা না পেল লমাা অিজত না হবার
আশা

িডপাট েম ম অিধদর
িচিবেনাদন িবধা হণকারী িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

সময়মত সকল াব অেমাদন সময়মত চেকর লমাা অজন
সময়মত সহেযাগীতা না পেল লমাা অিজত না হবার
আশা

িডপাট েম ম অিধদর িশণ া জনবল সময়মত সকল াব অেমাদন সময়মত চেকর লমাা অজন
সময়মত সহেযাগীতা না পেল লমাা অিজত না হবার
আশা

িডপাট েম ম অিধদর িনিত ম িবেরাধ সময়মত সকল াব অেমাদন সময়মত চেকর লমাা অজন
সময়মত সহেযাগীতা না পেল লমাা অিজত না হবার
আশা

িডপাট েম ম অিধদর অংহণকারী কিমর িনব াচন পিরচািলত সময়মত সকল াব অেমাদন সময়মত চেকর লমাা অজন
সময়মত সহেযাগীতা না পেল লমাা অিজত না হবার
আশা

িডপাট েম ম অিধদর িসিবএ িনব াচন পিরচািলত সময়মত সকল াব অেমাদন সময়মত চেকর লমাা অজন
সময়মত সহেযাগীতা না পেল লমাা অিজত না হবার
আশা

িডপাট েম ম অিধদর িনবনত ড ইউিনয়ন সময়মত সকল াব অেমাদন সময়মত চেকর লমাা অজন
সময়মত সহেযাগীতা না পেল লমাা অিজত না হবার
আশা


