
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ২৪, ২০২২

কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ২৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ম সিকত
কমােয়
উয়ন;

২৫

[১.১] সকল ধরেণর
পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

[১.১.১] পিরদশ নত কারখানা ও
িতান

সংা ১০ ৩৩৫০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১০৬৯৭

[১.২] িশম িনরসন [১.২.১] িশম িনরসন সংা ৩ ২৫০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ১৩৮৯

[১.৩] সফ কিম
গঠন

[১.৩.১] সফ কিম সংা ৩ ৭০০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৩৯১

[১.৪] মািলক/িমক
িতিনিধেদর সে
উুকরণ সভা
আেয়াজন

[১.৪.১] উুকরণ সভা আেয়াজন সংা ৪ ৭৫০ ৭২৫ ৭০০ ৬৬০ ৬২০ ২৮২

[১.৫] িশক াপন
[১.৫.১] িশক/ড-কয়ার
সার াপন

সংা ৩ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ১৭০

[১.৬] কমােয়
িনিতকরণ

[১.৬.১] কমােয় িনিতকরণ
কারখানা ও িতান

সংা ২ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ৬০১

২

অংশীজনেদর
িনকট সবা
িনিতকরণ ও
দ মানবসদ
তির;

২০

[২.১] নন লাইেস
দান

[২.১.১] নন লাইেস দান সংা ৬ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ২৪৫৯

[২.২] নবায়নত
লাইেস দান

[২.২.১] নবায়নত লাইেস
দান

সংা ৫ ২৫০০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ৮২৬৭

[২.৩] অভরীণ
িশণ

[২.৩.১] িশণাথ সংা ৬ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ১৮৫

[২.৪] এিপএ
বাাবয়েন েণাদনা

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

সংা ৩ ৩ ২ ১ ০ ০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ২৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

কারখানা ও
িতােন
কম পিরেবশ
উয়ন ও ম
অিধকার িতা
এবং

১৫
[৩.১] অিভেযাগ
িনিকরণ

[৩.১.১] অনলাইেন া
অিভেযাগ িনিকরণ

শতকরা ৪ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০.৪৯

[৩.১] অিভেযাগ
িনিকরণ

[৩.১.২] ায়ািল া অিভেযাগ
িনিকরণ

শতকরা ৩ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯৩

[৩.২] কাণলক
বা িনিতকরণ

[৩.২.১] মাকালীন িবধা
িনিতকরণ

সংা ৪ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৫০৪১

[৩.২.২] ঘ টনাজিনত িতরণ
দান িনিত করণ

শতকরা ৩ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭৯.২৩

[৩.২.৩] প বীমা চা
িনিতকরণ

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২

৪

অেমািদত
জনবেলর
সেব াম
বহার।

১০

[৪.১] অিধদেরর
পদ রণ

[৪.১.১] সরাসির িনেয়ােগর
মােম পদ রেণর িনিম
াব শাসিনক মণালেয়
িরত

তািরখ ৪ ৩১-০৩-২০২২ ২৮-০৪-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ৩০-১১-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২১

[৪.১.২] পেদািতর মােম
পদ রেণর িনিম াব
শাসিনক মণালেয় িরত

তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২২ ২৮-০৪-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ৩০-১১-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ২৪-১১-২০২১

[৪.২] অিধদের
কম রতেদর চাির
ায়ীকরণ

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

তািরখ ৪ ৩১-০৩-২০২২ ২৮-০৪-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ৩০-১১-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ০৭-১১-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ২৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ১০০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ১০০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১০০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১০০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


