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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:

২০১৮-১৯ অথ বছের মাট ১৩,২৩৭ এবং ২০১৯-২০ অথ বছেরর মাট মাচ  পয  মাট ৮১৪৫  এবং ২০২০-২১ অথ বছের মাট ৮৪১০ 
কারখানা ও িতানেক ম আইেনর আওতায় লাইেস দান করা হেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ এবং িভশন-২০২১ এর সােথ সংগিত রেখ
অিধদেরর কায েম তা ও জবাবিদিহতা আনয়েনর লে কারখানা ও িতােনর অনলাইন লাইেসিং িসেম এবং হলাইেনর
মােম অীভেযাগ হণ কায ম চা করা হেয়েছ। পিরদশ ন কায ম, িতেবদন রণ ও আষািক কায ম িডিজটাল পিতেত
বতেনর উোগ হণ করা হেয়েছ এবং এর অংশ িহেসেব LIMA নােম মাবাইল অািেকশন তির করা হেয়েছ। িঁকণ  ছয় (০৬) 
সর থেক িশম িনরসন করা সব হেয়েছ মেম  তয়নপ সংি সের সিমিতর সভাপিতর িনকট থেক সংহ কের মণালেয়
রণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সমা:
১। কারখানা ও িতােনর লনায় অপয া জনবল; ২। উপমহাপিরদশ েকর কায ালেয়র সংা েয়াজেনর লনায় সীিমত; ৩। বাংলােদশ
ম আইন, ২০০৬ (সংেশািধত-২০১৮) ও বাংলােদশ ম িবিধমালা, ২০১৫ বাবায়ন সেক পরদশ কেদর যথাযথভােব এবং উততর
িশেণর েযােগর তা; ৪। কলকারখানা ও িশ িতােনর মািলক ও িমকেদর ম সংি আইন সেক সক ধারণার অভাব।

চােলসহ :
১। লাইেস দান ও লাইেস নবায়ন িয়া েরাির অনলাইেন সাদন এবং িয়াসহ অংশীজনেদর িনকট মানকরণ; ২। দেশর
সকল সের কম রত িমকেদর তভাার তির; ৩। দেশর সকল কারখানা ও িতান িডিজটাল পিতেত পিরদশ েনর আওতায় আনা;
৪। দেশর সকল কারখানা ও িতােনর পশাগত া ও সফ িনিতকরণ; ৫। দেশর সকল িতািনক ও অিতািনক িশ কারখানা
ও িতানেক িনবন ও পিরদশ েনর আওতায় িনেয় আসা; ৬। ম আইেনর অধীেন ম আদালেত ত মামলার ে টাকার অংেক
জিরমানার পিরমাণ ব কম হওয়ায় মািলকপ কক ম আদালেতর মামলােক হীন মেন করা।

ভিবৎ পিরকনা:

১। দেশ িবমান ৮০ ল িশকারখানা ও িতান পিরদশ েনর আওতায় আনয়েনর উেে দেশর সকল জলায় পয ায়েম
উপমহাপিরদশ েকর কায ালয় াপন; ২। সকল কারখানা ও িতানেক পিরদশ েনর আওতায় িনেয় আসা এবং ম আইন পিরপালন িনিত
করা; ৩। পশাগত া ও সফ িনিতকরেণর লে উতর গেবষণা, িপিপই সা িফেকশন ও িশণ দােনর লে জাতীয় পশাগত
া ও সফ ইনিউট িতা করা এবং ৪। জনবেলর অলতা রেণর িনিমে জনবল ির াব রণ ও অেমাদেনর েয়াজনীয়
বা হণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১) কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন কায ম হণ কের মিনটিরং জারদারকরণ; ২। পিরদশ ন কায ম ও দানত লাইেস
সবা িডিজটালাইেজশন করা; ৩। LIMA অােপর মােম পিরদশ ন কায ম শতভাগ চা িনিচতকরণ; ৪। ম আইন অযায়ী
িমকেদর  পশাগত  া  ও  সফ  িনিতকরণ  এবং  ৫।  অিধক  জনবল  িনেয়ােগর  মােম  অিধদেরর  জনবেলর  অলতা
াসকরণ।
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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-

মহাপিরদশ ক, কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর

এবং

সিচব, ম ও কম সংান মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ................. মােসর ................. 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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িনরাপদ কম ল, শাভন কম পিরেবশ ও িমকেদর জ উত জীবনমান।

১.২ অিভল (Mission)
বাংলােদশ ম আইন-২০০৬ ও বাংলােদশ ম িবিধমালা-২০১৫ অযায়ী িমকেদর জ উত কম পিরেবশ ি ও িঁকণ  কােজ
িনেয়ািজত িশম িনরসেনর পদেপ; কম েে সকল িমেকর া ও সফর বা িনিতকরণ এবং িনতম মরীর
বাবায়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ম সিকত কমাই উয়ন
২. অংশীজনেদর িনকট সবা িনিকরণ ও দ মানবসদ
৩. কারখানা ও িতােন কম পিরেবশ উয়ন ও ম অিধকার িতা
৪. অেমািদত জনবেলর সেব াম বহার

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. কারখানা ও িতানসহ পিরদশ ন এবং ম আইন পিরপালেন উুকরণ।
২. কারখানা ও িতানসেহ লাইেস দান ও নবায়ন।
৩. ম িবেরাধ িনি ও িমক/কম চারীর অিভেযাগ িনি
৪. িমকেদর পশাগত া ও িনরাপা িনিতকরণ।
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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

বসরকারীখােত িনেয়ািজত িমকেদর া, িনরাপা ও কাণ িনিতকরণ

জবাবিদিহতালক সবা িনিতকরণ

অিধদেরর সমতা ির পাশাপািশ কম চারীেদর চারী সি অজন

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ০৫, ২০২১ ১৪:০৮ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ম ০৫, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ০৫, ২০২১ ১৪:০৮ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ম ০৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ম
সিকত
কমাই উয়ন

২৫

[১.১] সকল ধরেণর
পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

[১.১.১]
পিরদশ নত
কারখানা ও
িতান

সমি সংা ১০ ৩৭৩২৮ ৩৩৮৯৬ ৩৩৫০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ৩৪০০০ ৩৪৫০০

[১.২] িশম
িনরসন

[১.২.১] িশম
িনরসন

সমি সংা ৩ ১১৪২ ১৯৩৩ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২১০০ ২২০০

[১.৩] সফ কিম
গঠন

[১.৩.১] সফ
কিম

সমি সংা ৩ ৯০২ ৬১২ ৭০০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৭২০ ৭৫০

[১.৪] মািলক/িমক
িতিনিধেদর সে
উুকরণ সভা
আেয়াজন

[১.৪.১] উুকরণ
সভা আেয়াজন

সমি সংা ৪ ৭৫২ ৭২২ ৭৫০ ৭২৫ ৭০০ ৬৬০ ৬২০ ৮০০ ৮৫০

[১.৫] িশক
াপন

[১.৫.১]
িশক/ড-কয়ার
সার াপন

সমি সংা ৩ ৩৬৭ ৩৪১ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪২৫

[১.৬] কমােয়
িনিতকরণ

[১.৬.১] কমােয়
িনিতকরণ
কারখানা ও
িতান

সমি সংা ২ ১৩৭০ ১৫০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১৫০০ ১৫৫০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২]
অংশীজনেদর
িনকট সবা
িনিকরণ ও
দ মানবসদ

২০

[২.১] নন লাইেস
দান

[২.১.১] নন
লাইেস দান

সমি সংা ৬ ৮৬৬৬ ৭৬৯৯ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০৫০০ ১১০০০

[২.২] নবায়নত
লাইেস দান

[২.২.১] নবায়নত
লাইেস দান

সমি সংা ৫ ২৫৬৬৫ ২৬৬১৯ ২৫০০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ২৬৫০০ ২৮০০০

[২.৩] অভরীণ
িশণ

[২.৩.১] িশণাথ সমি সংা ৬ ৭৬৬ ৬৩৭ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৫০ ৬০০

[২.৪] এিপএ
বাাবয়েন েণাদনা

[২.৪.১] এিপএ
বাবায়েন জিড়ত
এক বা একািধক
কম চারীেক
েণাদনা দান

সমি সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৩] কারখানা ও
িতােন
কম পিরেবশ
উয়ন ও ম
অিধকার িতা

১৫
[৩.১] অিভেযাগ
িনিকরণ

[৩.১.১] অনলাইেন
া অিভেযাগ
িনিকরণ

মিত শতকরা ৪ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮০ ৮০

[৩.১.২] ায়ািল
া অিভেযাগ
িনিকরণ

মিত শতকরা ৩ ৭৬ ৯১ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮০ ৮০

[৩.২] কাণলক
বা িনিতকরণ

[৩.২.১]
মাকালীন িবধা
িনিতকরণ

সমি সংা ৪ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৫৫০০ ৬০০০

[৩.২.২]
ঘ টনাজিনত
িতরণ দান
িনিত করণ

মিত শতকরা ৩ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৯২ ৯৫

[৩.২.৩] প বীমা
চা িনিতকরণ

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] অেমািদত
জনবেলর
সেব াম বহার

১০

[৪.১] অিধদেরর
পদ রণ

[৪.১.১] সরাসির
িনেয়ােগর মােম
রেণর িনিম
াব শাসিনক
মণালয় িরত

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.০৮.২১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১ ৩১.১২.২১

[৪.১.২] পেদািতর
মােম রেণর
িনিম াব
শাসিনক মণালয়
িরত

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৮.২১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১ ৩১.১২.২১

[৪.২] অিধদেরর
কম রতেদর চারী
ায়ীকরণ

[৪.২.১] পদ
ািয়করণ/সংরণ
সংি াব
শাসিনক
মণালেয় িরত

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.০৮.২১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১ ৩১.১২.২১
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
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] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরদশ ক, কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন 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 মহাপিরদশ ক, কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরদশ ক
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর

তািরখ

সিচব
ম ও কম সংান মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ILO International Labor Organization

২ LIMA Labor Inspection Management Application

৩ RCC Remediation Coordination Cell
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] সকল ধরেণর পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

[১.১.১] পিরদশ নত কারখানা ও িতান ২৩ জলা কায ালয় ও সাধারণ শাখা সকল ধরেণর পিরদশ নত কারখানা/িতােনর তািলকা

[১.২] িশম িনরসন [১.২.১] িশম িনরসন ২৩ জলা কায ালয় ও া শাখা িনরসনত িশ িমেকর তািলকা

[১.৩] সফ কিম গঠন [১.৩.১] সফ কিম ২৩ জলা কায ালয় ও সফ শাখা সফ কিম গঠনত কারখানা ও িতােনর তািলকা

[১.৪] মািলক/িমক িতিনিধেদর সে
উুকরণ সভা আেয়াজন

[১.৪.১] উুকরণ সভা আেয়াজন ২৩ জলা কায ালয় ও সাধারণ শাখা উুকরণ সভা অিত কারখানা ও িতােনর তািলকা

[১.৫] িশক াপন [১.৫.১] িশক/ড-কয়ার সার াপন ২৩ জলা কায ালয় ও া শাখা ড কয়ার াপনত কারখানা ও িতােনর তািলকা

[১.৬] কমােয় িনিতকরণ [১.৬.১] কমােয় িনিতকরণ কারখানা ও িতান ২৩ জলা কায ালয় ও সফ শাখা কমােয় িনিতত কারখানা ও িতােনর তািলকা

[২.১] নন লাইেস দান [২.১.১] নন লাইেস দান ২৩ জলা কায ালয় ও সাধারণ শাখা নন লাইেস দানত কারখানা ও িতােনর তািলকা

[২.২] নবায়নত লাইেস দান [২.২.১] নবায়নত লাইেস দান ২৩ জলা কায ালয় ও সাধারণ শাখা নবায়নত লাইেস এর কারখানা ও িতোেনর তািলকা

[২.৩] অভরীণ িশণ [২.৩.১] িশণাথ ২৩ জলা কায ালয় ও শাসন ও উয়ন শাখা িশেণর অিফস আেদশ ও হািজরা

[২.৪] এিপএ বাাবয়েন েণাদনা
[২.৪.১] এিপএ বাবায়েন জিড়ত এক বা একািধক কম চারীেক েণাদনা
দান

২৩ জলা কায ালয় ও শাসন ও উয়ন শাখা েণাদনা দােনর অিফস আেদশ ও াি ীকারপ

[৩.১] অিভেযাগ িনিকরণ [৩.১.১] অনলাইেন া অিভেযাগ িনিকরণ ২৩ জলা কায ালয় ও সাধারণ শাখা া অিভেযাগ ও িনিত অিভেযােগর িববরণসহ তািলকা

[৩.১] অিভেযাগ িনিকরণ [৩.১.২] ায়ািল া অিভেযাগ িনিকরণ ২৩ জলা কায ালয় ও সাধারণ শাখা া অিভেযাগ ও িনিত অিভেযােগর িববরণসহ তািলকা

[৩.২] কাণলক বা িনিতকরণ

[৩.২.১] মাকালীন িবধা িনিতকরণ ২৩ জলা কায ালয় ও া শাখা মাকালীন িবধা া নারী িমেকর তািলকা

[৩.২.২] ঘ টনাজিনত িতরণ দান িনিত করণ ২৩ জলা কায ালয় ও সফ শাখা সংঘত ঘ টনা ও িতরণ িনিত ঘ টনার তািলকা

[৩.২.৩] প বীমা চা িনিতকরণ ২৩ জলা কায ালয় ও া শাখা প বীমা চা িনিতত কারখানা ও িতােনর তািলকা

[৪.১] অিধদেরর পদ রণ

[৪.১.১] সরাসির িনেয়ােগর মােম রেণর িনিম াব শাসিনক
মণালয় িরত

শাসন ও উয়ন শাখা , ধান কায ালয় শাসিনক মণালেয় িরত প

[৪.১.২] পেদািতর মােম রেণর িনিম াব শাসিনক মণালয়
িরত

শাসন ও উয়ন শাখা, ধান কায ালয় শাসিনক মণালেয় িরত প

[৪.২] অিধদেরর কম রতেদর চারী
ায়ীকরণ

[৪.২.১] পদ ািয়করণ/সংরণ সংি াব শাসিনক মণালেয়
িরত

শাসন ও উয়ন শাখা, ধান কায ালয় শাসিনক মণালেয় িরত প
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
অিধদেরর কম রতেদর চারী ায়ীকরণ পদ ািয়করণ/সংরণ সংি াব শাসিনক মণালেয় িরত জনশাসন মণালয় প মারফত

অিধদেরর পদ রণ পেদািতর মােম রেণর িনিম াব শাসিনক মণালয় িরত জনশাসন মণালয় প মারফত

অিধদেরর কম রতেদর চারী ায়ীকরণ পদ ািয়করণ/সংরণ সংি াব শাসিনক মণালেয় িরত মিপিরষদ িবভাগ প মারফত

অিধদেরর কম রতেদর চারী ায়ীকরণ পদ ািয়করণ/সংরণ সংি াব শাসিনক মণালেয় িরত অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় প মারফত

অিধদেরর কম রতেদর চারী ায়ীকরণ পদ ািয়করণ/সংরণ সংি াব শাসিনক মণালেয় িরত ম ও কম সংান মণালয় প মারফত

অিধদেরর পদ রণ সরাসির িনেয়ােগর মােম রেণর িনিম াব শাসিনক মণালয় িরত ম ও কম সংান মণালয় প মারফত

অিধদেরর পদ রণ পেদািতর মােম রেণর িনিম াব শাসিনক মণালয় িরত ম ও কম সংান মণালয় প মারফত

অিধদেরর পদ রণ সরাসির িনেয়ােগর মােম রেণর িনিম াব শাসিনক মণালয় িরত বাংলােদশ সরকারী কম  কিমশন প মারফত

অিধদেরর পদ রণ পেদািতর মােম রেণর িনিম াব শাসিনক মণালয় িরত বাংলােদশ সরকারী কম  কিমশন প মারফত


