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

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ

বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার বাবায়েনর লে িবগত ০৩ বছের ম ও কম সংান মণালেয়র উেখেযা ও ধান পদেপ হে
বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬ সংেশাধেনর মােম সমেয়াপেযাগী করা। বসরকাির সেরর িমকেদর অবসরহেণর বয়সসীমা ৫৭ থেক ৬০
বছের উীত কের বাংলােদশ ম আইন ২০০৬ এর সংি িবধান সংেশাধন ও কায কর করা হেয়েছ।বাংলােদশ িমক কাণ  ফাউেশন
(সংেশাধন)  আইন  ২০১৩   জাতীয়  সংসেদ  পাস  হেয়েছ  ।জাতীয়  মনীিত  ২০১২  ণয়ন  করা  হেয়েছ  ।  আইএলও  কনেভনশন-১৮২  বাবায়েন
বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬ (সংেশাধন-২০১৩)  অযায়ী ১৪ বছর বয়স ন  হয়িন এমন িশেক েম িনেয়াগ এবং অ ১৮ বছেরর িকেশারেক
িঁকণ  কােজ িনেয়াগ করা িনিষ করা হেয়েছ।৩৮ কাজেক িশেদর জ িঁকণ  িনধ ারণব ক গেজট কাশ করা হেয়েছ। বাংলােদশ ম
আইন ২০০৬ এর আওতায় ঘািষত মাট ৪২ (িবয়ািশ) বসরকাির িশ সেরর মে এ পয  ৩৮ বসরকাির িশ সেরর িমকেদর
জ িনতম মির নঃিনধ ারণ/ঘাষণা করা হেয়েছ। ২০১৩ সেন গােম স িমকেদর িনতম মির  ৩,০০০/-(িতন হাজার) টাকা হেত ৭৭%
ি কের ৫,৩০০/- টাকা নঃিনধ ারণ করা হেয়েছ। কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন পিরদর অিধদের উীত হওয়ায় ১ম পয ােয় ২৩
জলায় ৯৯৩ জন অেমািদত জনবল িনেয় কাজ  কেরেছ। বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন িবিধমালা, ২০১০ এর িবিধ ৫ এর িনেদ শনা
মাতােবক  িমকেদর  কােণ  ’  সেরর  জ  ০৫  (পচ)  বছর  ময়াদী  ’  আলাদা  আলাদা  গাি  বীমা  ীম  চা  করা  হেয়েছ।  ম
পিরদেরর ড ইউিনয়ন রিজেশন  এবং কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদেরর কারখানা ও িতােনর লাইেস দান ও নবায়ন
সংা অন-লাইন কায ম চা করা হেয়েছ। জাতীয় দতা উয়ন নীিত বাবায়েনর জ জাতীয় দতা উয়ন কাউিল সিচবালয় িতিত
হেয়েছ। 

সমা এবং চােলসহ

মজীবী মােষর মৗিলক চািহদা রণ,  সমেয়র মে দাির িবেমাচন, নারীর মতায়ন, ব সমােজর কম সংান ি,
নতম মির নঃিনধ ারণ, িশ ম িনরসন, িনরাপদ কম পিরেবশ ি, আজািতক পিরমেল অিধকতর সময় সাধন ও আার পিরেবশ ি,
িশ ও বসা বািণজ সসারেণ সহায়ক িমকা পালন ।

ভিবৎ পিরকনা

 সকল কারখানা ও িতানেক পিরদশ েনর আওতায় িনেয় আসা এবং বাংলােদশ ম আইন অযায়ী কমাই িনিত করা,এন এস িডিস আইন
ড়া করা ,হকমী রা ও কাণ নীিত ড়া করা ,িবমান ম কাণ কেলােক িমকেদর যথাযথ সবা দােনর জ উয়ন সাধন
,বকার বক ও ব মিহলােদর সমিত কািরগির িশেণর আওতায় িনেয় এেস দেশ ও িবেদেশ কমসংােনর উপেযাগী িহসােব গেড় তালা
এবং িশ ম িনরসেন যথাযথ পদেপ হণ করা ।

২০১৫-১৬ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ

ম িবিধমালা ২০১৫ ড়াকরণ;
অনলাইন ড ইিউনয়ন িনবন এবং কলকারখানা ও িতােনর লাইেস দান ও নবায়ন কায ম;
ম আদালেতর মােম ম সংা মামলা ত িনি;
কলকারখানা ও িতােন পিরদশ ন কায ম জারদার;
িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর া,পিরবার পিরকনা ও িচ িবেনাদন সবার েযাগ ি;
ম আইন ভকারীেদর িবে আইনগত বা হণ;
পয ায়েম সকল কারখানা ও িতানেক লাইেস এর আওতায় িনেয় আসা;
৬০০০ কারখানা ও িতােন কমাই  িনিত করা;
বাংলােদশ ম আইন সেক কারখানা ও িতােনর মািলক ও িমকেদর উুকরণ;
৬৩৪ জন কম কতা ও কম চারীর জ অভরীণ িশণ কম িচর আেয়াজন।
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উপমিণকা (Preamble)

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

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৫ সােলর সের মােসর ২০ 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 জীবন মান ।

১.২ অিভল (Mission)

িশ-িতােন িনরাপদ কম  পিরেবশ জন, শািণ  িশ সক বজায় রাখা, িশম িনরসন এবং দ মশি ির মােম
উৎপানদশীলতা ি।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. কারখানা ও িতােন কম পিরেবশ উয়ন এবং িমকেদর কাণ জারদারকরণ;
২. ম সিকত কমাই উয়ন; এবং
৩. দ মশি ির মােম কম সংােনর েযাগ ি।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িমকেদর িশা, কাণ সাধন ও সামািজক িনরাপা িবধান;
২. ম শাসন ও ি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 িশ ম িনরসন;
৫. ম ও জনশি বাপনার ে আই.এল.ও.সহ অা আজািতক সংাসেহর সে কাজ করা ও ি সাদন;
৬. দেশ সরকাির ও বসরকাির পয ােয় মানব সেদর দতা উয়ন ও কম িখ িশণ কায েমর সময় ; এবং
৭. কারখানা ও িতােন কমাই িনিতকরণ ।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

কারখানায় আইনসত কমাই
িনিত

কমাই িনিতত কারখানা ও
িতান

% ৬৫ ৬৭ ৬৯ ৭০ ৭২
ম ও কম সংান মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

বসরকাির িশ সের নতম মির
িনিত

নতম মির িনধ ারণত িশ সেরর
িমকেদর তম মির বাবায়ন
িনিতত

% ৫০ ৫৫ ৫৮ ৬০ ৬২
ম ও কম সংান মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

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

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] কারখানা ও
িতােন
কম পিরেবশ
উয়ন এবং
িমকেদর
কাণ
জারদারকরণ;

৩৮

[১.১] ড ইউিনয়ন িনবন
[১.১.১] িনবনত
ড ইউিনয়ন

সংা ৩.০০ ৩৫০ ২৯৮ ২৫০ ২৪৫ ২৩৯ ২৩০ ২০০ ২৫৩ ২৫৫

[১.২] িসিবএ িনব াচন
পিরচালনা

[১.২.১] িসিবএ
িনব াচন পিরচািলত

সংা ৩.০০ ৮ ১১ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১ ১২

[১.৩] সািলশী কায েমর
মােম ম িবেরাধ িনি

[১.৩.১] িনিত
ম িবেরাধ

% ৪.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯১ ৯০ ১০০ ১০০

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

[১.৪.১] িশণা
জনবল

সংা ৪.০০ ৬৮৫০ ৭১৮০ ৭৪০০ ৭৩৫০ ৭৩০০ ৭২০০ ৬৮০০ ৭৬০০ ৭৭০০

[১.৫] ম আদালেতর মােম
ম সিকত মামলা িনি

[১.৫.১] িনিত
মামলা

সংা ৪.০০ ৪৩০০ ৬২৭৩ ৬৩০০ ৬২৫০ ৬১৫০ ৬০২৫ ৫৮৫০ ৬৫০০ ৬৬০০

[১.৬] কারখানা ও িতান
পিরদশ েনর মােম ম
িবেরাধ িতেরাধ ও িনি

[১.৬.১] পিরদশ েনর
মােম িনিত
অিভেযাগ

% ৪.০০ ৭০ ৫৫ ৬০ ৫৫ ৫১ ৪৮ ৪৫ ৬২ ৬৫

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

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

সংা ৪.০০ ১৭০০০ ২০৪০৮ ২০৫০০ ২০৪০০ ২০৩০০ ২০২০০ ২০১০০ ২০৬০০ ২১০০০



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

[১.৭.২] ােসবা
হণকারী িমক ও
তােদর পিরবােরর
সদ

সংা ৪.০০ ৩৯৫০০ ৪২০১৪ ৪৩০০০ ৪২৪০০ ৪১০০০ ৪০৫০০ ৩৯০০০ ৪৩৫০০ ৪৪০০০

[১.৭.৩]
িচিবেনাদন িবধা
হণকারী িমক ও
তােদর পিরবােরর
সদ

সংা ৩.০০ ১১৪০০০ ১১৪২৭৪ ১১৫০০০ ১১৪৮০০ ১১৩২০০ ১১২০০০ ১১০০০০ ১১৫৪০০ ১১৫৬০০

[১.৮] বসরকাির িশ সের
কম রত িমক-কম চারীেদর
নতম মরী িনধ ারন

[১.৮.১] নতম
মির িনধ ারণত
িশ সর

সংা ৫.০০ ২ ৩ ২ ১ ১ ১ ০ ৩ ৪

[২] ম
সিকত
কমাই
উয়ন; এবং

৩০

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

[২.১.১] কমাই
িনিতত
কারখানা ও িতান

সংা ৮.০০ ৪৭২০ ৫৫১২ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬৫০ ৬২০০ ৬৫০০

[২.২] পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

[২.২.১]
পিরদশ নত
কারখানা ও িতান

সংা ৫.০০ ১৮০০০ ২২৪৫০ ২৪০০০ ২৩৫০০ ২৩০০০ ২২৫০০ ২২০০০ ২৪৫০০ ২৫০০০

[২.৩] উুকরণ কায ম
পিরচালনা

[২.৩.১] পিরচািলত
উুকরণ কায ম

সংা ৩.০০ ১৭১ ৫৭২ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৪২৫ ৪৫০

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

[২.৪.১] দােয়রত
মামলা

সংা ৫.০০ ১৩২১ ১৬৭৭ ১৭০০ ১৬২০ ১৪৪০ ১২৬০ ১০৮০ ১৭৫০ ১৮০০

[২.৫] কারখানা ও িতােনর
লাইেস দান ও নবায়ন

[২.৫.১] দানত
লাইেস

সংা ৫.০০ ১৩৬১ ৩২৫৮ ৩৪০০ ৩৩২০ ৩০৪০ ২৬৬০ ২২৮০ ৩৬০০ ৩৮০০

[২.৫.২] নবায়নত
লাইেস

সংা ৪.০০ ৭৭৩১ ৮০৯০ ১০০০০ ৯২১৩ ৯০৭৮ ৭৯৪৩ ৬৮০৮ ১৩০০০ ১৫০০০



া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] দ
মশি ির
মােম
কম সংােনর
েযাগ ি।

১৫

[৩.১] দ জনশি তির,
কম খী িশণ দান এবং
িবিভ িশণ কম িচ ণয়ন

[৩.১.১] িশণ
এবং ওয়াকশেপ
অংশহণকারী

সংা ৭.০০ ৩১০০ ৩৩২৪ ৩৬৫০ ৩৫২৫ ৩৪৪০ ৩৩০০ ৩২২৫ ৪০০০ ৪৪০০

[৩.২] অভরীণ িশণ
[৩.২.১] িশণ
ঘা

সংা ৪.০০ ২৬০ ২৭৪ ৪৪০ ৪২৫ ৪১২ ৪০০ ৩৯০ ৪৫০ ৪৬০

[৩.২.২] িশণাথ সংা ৪.০০ ৩৮৭ ৩৯২ ৪৩৬ ৪৩০ ৪৩৪ ৪১৫ ৪০০ ৪৪০ ৪৫০



া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভাগ
এবং মাঠপয ােয়র
দরসেহ
িসেজস চাট ার
ণয়ন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] মাঠপয ােয়র
দরসেহ িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত





া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এনএসিডিস াশনাল িল ডেভলপেম কাউিল

২ িসএসআর কিমউিন সাাল রসপিিবিল

৩ আইএলও ইারাশনাল লবার অগ ানাইেজশন

৪ ইউএনএফিপএ ইউনাইেটড াশন পেলশন ফা

৫ িবিজএমইএ বাংলােদশ গােম স াফাকচারার এেপাাট াস  এেসািসেয়শন



া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

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 এবং

উপা 
সাধারণ
ম

[১.১] ড ইউিনয়ন িনবন
[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 ম পিরচালক, ম পিরদর রিজেশন দান কের
থােকন।

ম ও কম সংান মণালয় ও ম
পিরদর।

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

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

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

ম ও কম সংান মণালয় ও ম
পিরদর।

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

[১.৩] সািলশী কায েমর মােম
ম িবেরাধ িনি

[১.৩.১] িনিত ম
িবেরাধ

কখেনা কখেনা িমক ও মািলকেদর মে ম িবেরাধ দখা দয়। এসব ে
কান প যিদ ম পিরচালেকর িনকট আািনক অিভেযাগ দািখল কেরন
সেে নািনর মােম ম িবেরাধ িনি করা হয়। তেব অিধকাংশ েই
অনাািনকভােব অিভেযাগ াির পর ম পিরদর কক আেলাচনার মােম
ম িবেরাধ িনি করা হেয় থােক।

ম ও কম সংান মণালয় ও ম
পিরদর।

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

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

[১.৪.১] িশণা
জনবল

ম পিরদর কক ৪ িশ সক িশায়তন এবং ২৯ 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
পিরদর।

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

[১.৫] ম আদালেতর মােম ম
সিকত মামলা িনি

[১.৫.১] িনিত
মামলা

ম ও কম সংান মণালেয়র আওতায় ১ ম আপীল াইনাল ও ৭ ম
আদালত রেয়েছ। এসব আদালতসেহ ম সংা মামলা  ও িনি করা হয়।

ম ও কম সংান মণালয়, ম
আপীল াইনাল ও ম আদালত

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

[১.৬] কারখানা ও িতান
পিরদশ েনর মােম ম িবেরাধ
িতেরাধ ও িনি

[১.৬.১] 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 সমা িনরসন করা হয়।

কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।



া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

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

উপা 
সাধারণ
ম

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

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

ম পিরদেরর অধীন ২৯ পিরবার কাণ ক রেয়েছ। এসব কের মােম
িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর িচিবেনাদন িবধািদ দান করা হয়।

ম ও কম সংান মণালয় ও ম
পিরদর

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

[১.৭.২] ােসবা
হণকারী িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

ম পিরদেরর অধীন ২৯ পিরবার কাণ ক রেয়েছ। এসব ক থেক িমক
ও তােদর পিরবােরর সদেদর পিরবার পিরকনা সবা দান করা হেয় থােক

ম ও কম সংান মণালয় ও ম
পিরদর।

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

[১.৭.৩] িচিবেনাদন
িবধা হণকারী িমক
ও তােদর পিরবােরর
সদ

ম পিরদেরর অধীন ২৯ ম কাণ ক রেয়েছ। এসব ক থেক িমক ও
তােদর পিরবােরর সদেদর িবনাে া সবা দান করা হেয় থােক।

ম ও কম সংান মণালয় ও ম
পিরদর

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

[১.৮] বসরকাির িশ সের
কম রত িমক-কম চারীেদর
নতম মরী িনধ ারন

[১.৮.১] 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 পািশর িবেবচনাব ক ম ও কম সংান
মণালয় যথাযথ কপের অেমাদনেম িশ সেরর িমক-কম চারীেদর
নতম মির ঘাষণা কেরন।

ম ও কম সংান মণালয় এবং
িনমণতম মির বাড 

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

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

[২.১.১] কমাই
িনিতত কারখানা ও
িতান

কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদেরর পিরদশ কগণ িমকেদর পশাগত
া ও িনরাপা িনিত করার জ দেশর িশ কলকারখানা ও িতান
পিরদশ ন কের থােক।

ম ও কম সংান
মণালয়,কলকারখানা ও িতান
পিরদশ ন অিধদর

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[২.২] পিরদশ ন কায ম পিরচালনা
[২.২.১] পিরদশ নত
কারখানা ও িতান

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

ম ও কম সংান
মণালয়,কলকারখানা ও িতান
পিরদশ ন অিধদর

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] উুকরণ কায ম
পিরচালনা

[২.৩.১] পিরচািলত
উুকরণ কায ম

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। এছাড়া ম ও কম সংান মণালয় ইউএনএফিপএ-এর
আিথ ক সহেযািগতায় িবিজএমইএ-এর মােম গােম স কারখানায় কম রত মম
পয ােয়র বাপক ও িমক-কম চারীেদর জার িবষেয় উুকরেণর জ ‘চিং
জার নম স অব গােম  এমিয়জ ’ শীষ ক এক ক বাবায়ন করেছ।

ম ও কম সংান মণালয়,
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর, ইউএনএফিপএ ও
িবিজএমইএ।

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।



া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

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

উপা 
সাধারণ
ম

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

[২.৪.১] দােয়রত
মামলা

কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর কলকারখানা ও িতােন ম আইন
ভংগকারীেদর িবে ম আদালেত মামলা  কের থােক।

ম ও কম সংান মণালয় এবং
কলকারখানা ও িতান

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

[২.৫] কারখানা ও িতােনর
লাইেস দান ও নবায়ন

[২.৫.১] দানত
লাইেস

কলাকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর কক ম আইন অসাের া
আেবদনপ ও অা েয়াজনীয় কাগজপ িনরীা কের কলকারখানা ও
িতানসহেক লাইেস দান করা হয়।

ম ও কম সংান মণালয় এবং
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

[২.৫.২] নবায়নত
লাইেস

কলাকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর কক ম আইন অসাের া
আেবদনপ ও অা েয়াজনীয় কাগজপ িনিরা কের কলকারখানা ও
িতানসেহর লাইেস নবায়ন করা হয়।

ম ও কম সংান মণালয় এবং
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন।

[৩.১] দ জনশি তির, কম খী
িশণ দান এবং িবিভ িশণ
কম িচ ণয়ন

[৩.১.১] িশণ এবং
ওয়াকশেপ
অংশহণকারী

বাংলােদশ সরকার ২০১১ সােল জাতীয় দতা উয়ন নীিত ণয়ন কেরেছ। এই
নীিতর আওতায় বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীেক ধান কের জাতীয়
দতা উয়ন কাউিল (এনএসিডিস) গঠন করা হেয়েছ। এনএসিডিস বাংলােদেশর
সম কািরগির িশা বার সমেয়র দািয় পালন কের থােক।এনএসিডিসর
আওতায় এনএসিডিস সিচবালয় শাসিনক দািয় পালন কের থােক

ম ও কম সংান মণালয় এবং
এনএসিডিস

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] অভরীণ িশণ

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

ম ও কম সংান
মণালয়,কলকারখানা ও িতান
পিরদশ ন অিধদর, ম পিরদর এবং
এনএসিডিস

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

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

ম ও কম সংান
মণালয়,কলকারখানা ও িতান
পিরদশ ন অিধদর, ম পিরদর এবং
এনএসিডিস

ম ও কম সংান
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন



া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০১৫

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

উ িতােনর িনকট তাশার মাা
উেখ কন

তাশা রণ না হেল সা
ভাব




