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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:

বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন তহিবল হেত ািতািনক ও অািতািনক খােত িমক ও িমকেদর পিরবারেক আিথ ক সহায়তা
দােনর িবিভ পদেপ হণ করা হেয়েছ। বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন তহিবল হেত ািতািনক ও অািতািনক খােত িমক ও
িমকেদর পিরবারেক িচিকৎসা, িশা এবং ত িমেকর পিরবারেক আিথ ক সহায়তা বাবদ িবগত ০৩ (িতন) বছের ৯,৯১৫ জন িমক ও
িমকেদর পিরবারেক সব েমাট ৩৫,৬৬,৯৫,০০০/- (টাকা য়িশ কা ছষি ল চানই হাজার মা) টাকা দান করা হেয়েছ। িবগত
৩ অথ  বছের িবিভ কাানী/িতান হেত বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন এ ায় ২৬৯,৮৮,৯৩,৪৭০/- (টাকা ইশত ঊনসর কা
অআিশ ল িতরানই হাজার চারশত সর মা) টাকা লভাংশ সংহ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

১। ািতািনক িকংবা অািতািনক িমকেদর ডাটােবজ নাই, কলকারখানােলার ডাটােবজ নাই, যার ফেল সকল িতান হেত লভাংশ
আদায় করা সব হে না।
২। দেরর জায়গার সংকট।
৩। জনবল সংকট অল।
৪। িশেণর েযাগ কম।

১।  ফাউেশন  আইেনর  আওতায়  য  সকল িতােনর  লভাংশ  বাংলােদশ  িমক কাণ  ফাউেশন  এর  তহিবেল  জমা  দয়ার  আওতায়
রেয়েছ তােদর সকেলর অংশহণ িনিত করা।
২। ত িমক যাচাই-বাছাইব ক আিথ ক অদান দান করা।
৩। ব ত সমেয় এবং কান কার জলতািবহীন িমেকর এবং িমেকর পিরবারেক আিথ ক সহায়তা দান।
৪। দেশর ত অলসহ সকল িমক গাীেক ফাউেশন-এর সবা সেক অবিহত করা।

ভিবৎ পিরকনা:

১। সকল েরর ািতািনক ও অািতািনক িমক ও িমেকর পিরবারেক ফাউেশেনর সবার আওতায় আনা।
২। আইন অযায়ী য সম িতােনর ফাউেশেন লভাংশ জমা দান করার উেখ রেয়েছ তােদর সেব া অংশহণ ও জবাবিদিহতা
িনিত করা।
৩। ফাউেশেনর অথ ায়েন িমক ও িমেকর পিরবােরর িচিকৎসা সবার পিরিধ ি করার লে হাসপাতাল িতা করা।
৪। ফাউেশন-এর িনজ অিফস াপন, িবভাগীয় জলা পয ােয় অিফস াপন িনজ ভবন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১। িবিভ কাটাগিরেত আিথ ক সহায়তা ােদর সহায়তা ি করা।
২। বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশেনর আইেনর আওতায় এেন লভাংশ দান ির মােম িতােনর তহিবল ি করা।
৩। ফাউেশেনর সবা সহজীকরেণর লে বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশনেক িডিজটালাইজড কায ম নয়ন করা।
৪। অিধক সংক িমক / িমেকর পিরবারেক এ সবার আওতায় িনেয় আসা।
৫। াপক চার-চারণার মােম ফাউেশেনর সবা সেক দেশর িমকেদর অবিহত করা।
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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-

মহাপিরচালক, বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন

এবং

সিচব, ম ও কম সংান মণালয়-এর মে ২০২২ 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)

বাংলােদেশর সকল েরর ািতািনক ও অািতািনক িমক ও িমেকর পিরবােরর আথ  সামািজক উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
সেব া সংক িতানেক বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশেনর তহিবেল লভাংশ দান িনিত কের সকল অল ও েরর
ািতািনক ও অািতািনক িমক ও িমেকর পিরবারেক বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন-এর সবার আওতায় আনা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িমেকর জীবন মান উয়েন আিথ ক সহায়তার দান
২. িশেণর মােম মানব সদ উয়েন দ জনবল ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  ১.  িবিভ  িতান  হেত  বাংলােদশ  িমক  কাণ  ফাউেশন  এর  লভাংশ  সংহ  কের  তহিবল  ি।  ২.  বাংলােদশ
িমক  কাণ  ফাউেশেনর  িনজ  ওেয়ব  সাইেটর  মােম  অনলাইন  সবা  দান।  ৩.  িবিভ  িতান  হেত  বাংলােদশ
িমক কাণ ফাউেশন এর লভাংশ সংহ কের তহিবল ি। ৪. বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন এর কায ািদ
ভােব সাদেনর জ েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ। ৫. পাার/িলফেলট ইতাদর মােম আিথ ক সহায়তা দান সেক
চারণা ি। ৬. অিডট ফােম র মােম বাংলােদশ িমক ফাউেশেনর িহসাব িনরীণ কায ািদ সক ভােব স করা ৭.
বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশেনর পিরচালনা বােড র সকল িসা, পরামশ  ও িনেদ শনা বাবায়ন। ৮. িনজ অিফস
এবং িবভাগীয় জলা পয ােয় অিফস াপন। ৯. ািতািনক ও অািতািনক িমক ও িমেকর পিরবােরর কাণ সাধেনর
জ িনো কাটাগরীেত িনিলিখত হাের আিথ ক সহায়তা দানঃ (ক) কম রত অবায় ঘ টনায় কান িমক দিহক বা
মানিসকভােব ায়ী অম বা অসমথ  হেল অথবা তার  ঘটেল সংি িমক অথবা তার পিরবারেক এককালীন অনিধক
২,০০,০০০/- (ই ল) টাকা ; (খ) রােরা ািধর িচিকৎসার জ অনিধক ১,০০,০০০/- (এক ল) টাকা ; (গ) কান
িমেকর মধাবী সােনর িশার ে অনিধক ৩,০০,০০০/- (িতন ল) টাকা ; (ঘ) কম রত অবায় ঘ টনাজিনত কারেণ
কান িমেকর জরী িচিকৎসার য় িনব ােহর জ অনিধক ৫০,০০০/- (পাশ হাজার) টাকা ; (ঙ) তেদহ পিরবহন ও
সৎকােরর জ অনিধক ২৫,০০০/- (পিচশ হাজার) টাকা; (চ) অািতািনক খােত কম রত মিহলা িমেকর মা কােণ
অনিধক ২৫,০০০/- (পিচশ হাজার) টাকা;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ািতািনক ও অািতািনক ে আিথ ক
সহায়তা া িমক/িমেকর পিরবােরর
জীবনমান উয়ন।

আিথ ক সহায়তা া িমক ও
িমেকর পিরবােরর সদগণ

সংা ৩৮২৩ ২৬৪৫ ৩১০০ ৩২০০ ৩৩০০ বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন
বাংলােদশ িমক কাণ
ফাউেশেনর িহসাব শাখা
হেত া ত

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িমেকর
জীবন মান
উয়েন আিথ ক
সহায়তার দান

৫৫

[১.১] িমেকর া
িচিকৎসা িনিতকরেণ
িমকা রাখা

[১.১.১] িচিকৎসা সহায়তার
লে দানত চেকর সংা

সমি সংা ৩০ ৩৩৬৮ ২৪৩৫ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৪০০ ৩২০০ ৩৩০০

[১.২] িমেকর মধাবী
সােনর লখাপড়ায় আিথ ক
সহায়তার মােম দেশর
ভিবৎ জের মধা
িবকােশ িমকা রাখা।

[১.২.১] িশা সহায়তার লে
দানত চেকর সংা

সমি সংা ১৫ ৩১৪ ১৩১ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৩৫০ ৪০০

[১.৩] কম রত অবায়
ঘ টনায় কান মিকের
 ঘটেল তার পরিবারেক
আথিক সহায়তা দান।

[১.৩.১] ত সহায়তার লে
দানত চেকর সংা

সমি % ১০ ১৪১ ৭৯ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[২] িশেণর
মােম মানব
সদ উয়েন
দ জনবল ি

১৫

[২.১] কম কতা-
কম চারীেদর দতা
িশণ দান

[২.১.১] কম কতা-কম চারীেদর
দতা িশণ দান

সমি
জন
ঘা

৫ ৫০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৬০ ৬৫

[২.২] দশ অথবা
িবেদেশ/িশণ/কম শালা
দান/পিরদশ ন

[২.২.১] দশ-
িবেদেশ/িশণ/কম শালা দান

সমি সংা ৫ ০ ০ ২ ১ ৩ ৪

[২.৩] কম কতা-
কম চারীেদর েনাদনা
দান

[২.৩.১] কম কতা-কম চারীেদর
েনাদনা দান

সমি সংা ৫ ০ ০ ২ ৩ ৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন, 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, বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন

তািরখ

সিচব
ম ও কম সংান মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ক..প.অ কলকারখানা িতান ও পিরদশ ন অিধদর

২ বা..ক.ফ বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন

৩ .অ ম অিধদর
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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] িমেকর া িচিকৎসা িনিতকরেণ িমকা রাখা [১.১.১] িচিকৎসা সহায়তার লে দানত চেকর সংা িমক কাণ ফাউেশন বাবািয়ত কায েমর অিলিপ

[১.২] িমেকর মধাবী সােনর লখাপড়ায় আিথ ক সহায়তার মােম দেশর ভিবৎ
জের মধা িবকােশ িমকা রাখা।

[১.২.১] িশা সহায়তার লে দানত চেকর সংা িমক কাণ ফাউেশন বাবািয়ত কায েমর অিলিপ

[১.৩] কম রত অবায় ঘ টনায় কান মিকের  ঘটেল তার পরিবারেক আথিক
সহায়তা দান।

[১.৩.১] ত সহায়তার লে দানত চেকর সংা িমক কাণ ফাউেশন বাবািয়ত কায েমর অিলিপ

[২.১] কম কতা-কম চারীেদর দতা িশণ দান [২.১.১] কম কতা-কম চারীেদর দতা িশণ দান িমক কাণ ফাউেশন বাবািয়ত কায েমর অিলিপ

[২.২] দশ অথবা িবেদেশ/িশণ/কম শালা দান/পিরদশ ন [২.২.১] দশ-িবেদেশ/িশণ/কম শালা দান িমক কাণ ফাউেশন বাবািয়ত কায েমর অিলিপ

[২.৩] কম কতা-কম চারীেদর েনাদনা দান [২.৩.১] কম কতা-কম চারীেদর েনাদনা দান িমক কাণ ফাউেশন বাবািয়ত কায েমর অিলিপ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র

কৗশল
কমরত অবায়  ঘটনায় কান মিকের  ঘটেল তার পরিবারেক আথিক
সহায়তা দান।

ত সহায়তার লে দানত চেকর সংা
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর

তাশা রণ না হেল আিথ ক সহায়তা সব নয়

িমেকর মধাবী সােনর লখাপড়ায় আিথ ক সহায়তার মােম দেশর ভিবৎ
জের মধা িবকােশ িমকা রাখা।

িশা সহায়তার লে দানত চেকর সংা
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর

তাশা রণ না হেল আিথ ক সহায়তা সব নয়

িমেকর া িচিকৎসা িনিতকরেণ িমকা রাখা িচিকৎসা সহায়তার লে দানত চেকর সংা
কলকারখানা ও িতান পিরদশ ন
অিধদর

তাশা রণ না হেল আিথ ক সহায়তা সব নয়

কমরত অবায়  ঘটনায় কান মিকের  ঘটেল তার পরিবারেক আথিক
সহায়তা দান।

ত সহায়তার লে দানত চেকর সংা ম অিধদর তাশা রণ না হেল আিথ ক সহায়তা সব নয়

িমেকর মধাবী সােনর লখাপড়ায় আিথ ক সহায়তার মােম দেশর ভিবৎ
জের মধা িবকােশ িমকা রাখা।

িশা সহায়তার লে দানত চেকর সংা ম অিধদর তাশা রণ না হেল আিথ ক সহায়তা সব নয়

িমেকর া িচিকৎসা িনিতকরেণ িমকা রাখা িচিকৎসা সহায়তার লে দানত চেকর সংা ম অিধদর তাশা রণ না হেল আিথ ক সহায়তা সব নয়
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


