
খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৬:৪৬ া: ১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, কীয় তহিবল

এবং

সিচব, ম ও কম সংান মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৬:৪৬ া: ২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ .............................. 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১১ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১২ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৩ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ১৪ ................................................ 



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৬:৪৬ া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

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:

কীয় তহিবল থেক এ পয  শতভাগ রানীখী গােম স কারখানায় কম রত িমকেদর ম হেত ৪০৭৯ জন ত িমক এবং তােদর
পিরবারবগ েক সব েমাট ৮১,১৯,৫০,০০০/- টাকা আিথ ক সহায়তা দান করা হেয়েছ। অ িমকেদর িচিকৎসা সহায়তা িহেসেব মাট ১৮৭৭
জন ক ৫,৩৬,৯০,০০০/- টাকা, এবং িমকেদর মধাবী সানেক িশাি িহেসেব মাট ৬৯৮ জন ক ১,৩৯,৬০,০০০ /- টাকা দান করা
হেয়েছ।  কীয়  তহিবেলর  এক  িনজ  ওেয়বসাইট  (www.centralfund.gov.bd)  তির  করা  হেয়েছ  এবং  ওেয়বসাইেট
কীয় তহিবল সেক সকল ত দান করা হে । ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অথ  বছের কীয় তহিবেল সব েমাট
১৬৮,৯০,৪৯,০৯৮/- টাকা জমা হেয়েছ এবং ৫৩,৩৭,৪৪,৩৩৩/- টাকা আিথ ক সহায়তা দান করা হেয়েছ। কীয় তহিবল হেত ২০১৮-১৯,
২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ সােল ব গােম স িমেকর বেকয়া মির পিরেশাধ বাবদ সব েমাট ২,০৬,৯৪,৩৩৩/- টাকা দান করা হেয়েছ।
বাংলােদশ ম আইন (২০০৬) সব েশষ সংেশাধনী-২০১৮ এবং বাংলােদশ ম িবিধমালা-২০১৫ অযায়ী শতভাগ রািনখী িশ সেরর
আওতায় য সকল িতােনর লভাংশ কীয় তহিবেল জমা দওয়ার কথা তােদর সকেলর অংশহন িনিত করা। শতভাগ রািনখী
িমকেদর ত সংহ করা এবং কারখানার ডাটােবজ তির করা।

সমা এবং চােলসহ:

সমা সহঃ
১। দেরর জায়গা সংকট।
২। অপয া িশণ।
৩। দের টয়েলটসহ আািনক িবধা না থাকা।
৪। িবেদশী িশেনর বা নই।
চােলসহঃ
১। দেশর ত অল সহ সকল আরএমিজেত কম রত িমক গাীেক কীয় তহিবল-এর সবা
সেক অবিহত করা।
২। কীয় তহিবল আইেনর আওতায় য সকল িতােনর লভাংশ কীয় তহিবেল জমা দয়ার কথা তােদর সকেলর অংশ হন িনিত
করা।
৩। অন-লাইন –এ আেবদন যথাযথ ক পেের মােম সংহ করা।

ভিবৎ পিরকনা:

১। যথাসব সকল রানীখী গােম স িশ িমক ও িমেকর পিরবারেক কীয় তহিবেলর সবার আওতায় আনা।
২। কীয় তহিবেলর অথ ায়েন দেশর গােম স িশ িমক ও িমেকর পিরবােরর িচিকৎসােসবার পিরিধ ি করার লে হাসপাতাল
িতা করা ।
৩। আইন অযায়ী য সম িতােনর কীয় তহিবেল লভাংশ দান করার কথা তােদর সেব া অংশহন ও জবাবিদিহতা িনিত করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১। কীয় তহিবেলর লধন ির লে ম আইন অযায়ী রানী ের লভাংেশর (০.০৩%) দােনর জ অিধক সংক
িতান অ  করা।
২। অিধক সংক িমক/ িমেকর পিরবারেক এ সবার আওতায় িনেয় আসা।
৩। াপক চারনার মােম িতােনর সবা সেক আরএমিজ সের কম রত ি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, কীয় তহিবল

এবং

সিচব, ম ও কম সংান মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ 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 অল ও েরর কম রত তরী পাশাক কারখানার িমক ও িমেকর পিরবােরর আথ  সামািজক উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
সেব া সংক িতানেক কীয় তহিবেল মাট রানীের ০.০৩% দান িনিত কের সকল অল ও েরর রানীখী
ািতািনক িমক ও িমেকর পিরবারেক কীয় তহিবল –এর সবার আওতায় আনা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. আিথ ক সহায়তা া ত িমেকর পিরবার।
২. সােনর িশার জ আিথ ক সহায়তা া িমক।
৩. িচিকৎসার জ আিথ ক সহায়তা া িমক।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. কম েে ঘ টনাজিনত কারেণ অথবা পশাগত রােগ আা হেয় বরণ করেল অথবা পরবতেত  ঘটেল অথবা
কম েে ঘ টনাজিনত কারেণ অথবা পশাগত রােগ আা হেয় ায়ী অমতা ঘটেল সংি িবধােভাগী বা তাহার
উপ উরািধকারী ও পােক ই ল টাকা আিথ ক সহায়তা দান।
২. কান িবধােভাগী চাকিররত অবায় অ হেয় বা কম েের বািহের কান ঘ টনয় বরণ অথবা ায়ীভােব অম
হেয় গেল িতিন বা তাহার উপ উরািধকারেক সেব া ই ল টাকা আিথ ক সহায়তা দান।
৩. কান িবধােভাগী কম কালীন ঘ টনার পিতত হেয় তাহার কান অহািন ঘটেল যা ায়ী অমতার কারণ নয় তাহেল
তােক অনিধক এক ল টাকা অদান দান।
৪. কান িমেকর মধাবী সােনর িশার ে (এসএসিসেত িজিপএ -৪.৫ বা ত া) ২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা
িশা ি দান।
৫. শতভাগ রানীখী গােম স খােত কম রত মিহলা িমেকর মা কােণ অনিধক ২৫,০০০/- (পিচশ হাজার) টাকা
আিথ ক অদান দান।
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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

ািতািনক ে আিথ ক সহায়তা া
িমক/িমেকর পিরবােরর জীবনমান উয়ন।

অদান া িমক/ িমেকর
পিরবােরর সদগণ

সংা ১৯০৫ ১৯২৭ ২০০০ ২১৭৫ ২২৭৫ কীয় তহিবল ম ও কম সংান মণালয়

*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

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] আিথ ক সহায়তা
া ত িমেকর
পিরবার।

২৫
[১.১] ত িমেকর
পিরবারেক আিথ ক
সহায়তা দান

[১.১.১] কীয়
তহিবল হেত ত
িমকেদর পিরবারেক
আিথ ক সহায়তার চক
দান

সমি সংা ২৫ ১০৭৬ ৯৩০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ১০০০ ১০৫০

[২] সােনর িশার
জ আিথ ক
সহায়তা া
িমক।

২৫
[২.১] িমেকর
সানেদর িশা সহায়তা
দান

[২.১.১] কীয়
তহিবল-এ আিথ ক
সহায়তার জ
আেবদনকারী
িবেগ র আেবদন
সহ যাছাইবাছাই কের
িমেকর মধাবী
সানেদর আিথ ক
সহায়তার চক দান

সমি সংা ২৫ ৩৩৬ ২১৮ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০ ৩০০ ৩৫০

[৩] িচিকৎসার জ
আিথ ক সহায়তা
া িমক।

২০
[৩.১] িচিকৎসার জ
িমকেদর আিথ ক
সহায়তা দান

[৩.১.১] কীয়
তহিবল-এ িচিকৎসার
লে আিথ ক
সহায়তার জ
আেবদনকারী
িবেগ র আেবদন
সহ যাছাইবাছাই কের
আিথ ক সহায়তার চক
দান

সমি সংা ২০ ৪৮৮ ১৬৫৯ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৮৫০ ৯০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৬:৪৬ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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%

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



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৬:৪৬ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

আিম, মহাপিরচালক, কীয় তহিবল, 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, কীয় তহিবল-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
কীয় তহিবল

তািরখ

সিচব
ম ও কম সংান মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরএমিজ (RMG) রিডেমড গােম স (Ready Made Garments)

২ িবেকএমইএ (BKMEA)
বাংলােদশ নীটওয়াস  াফাকচারার এেপাট াস  এেসািসেয়শন (Bangladesh
Knitwear Manufacturer Exports Association)

৩ িবিজএমইএ (BGMEA)
বাংলােদশ গােম স াফাকচারার এেপাট াস  এেসািসেয়শন (Bangladesh
Garments Manufacturer Exports Association)
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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] ত িমেকর পিরবারেক
আিথ ক সহায়তা দান

[১.১.১] কীয় তহিবল হেত ত িমকেদর পিরবারেক আিথ ক সহায়তার
চক দান

বীমা শাখা, কীয় তহিবল
অদানা িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর সংা এবং দ অদােনর
পিরমানসহ ািরত িববরণী এবং সংি সভার কায িববরণী।

[২.১] িমেকর সানেদর িশা
সহায়তা দান

[২.১.১] কীয় তহিবল-এ আিথ ক সহায়তার জ আেবদনকারী িবেগ র
আেবদন সহ যাছাইবাছাই কের িমেকর মধাবী সানেদর আিথ ক
সহায়তার চক দান

সময় শাখা, কীয় তহিবল
অদানা িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর সংা এবং দ অদােনর
পিরমানসহ ািরত িববরণী এবং সংি সভার কায িববরণী।

[৩.১] িচিকৎসার জ িমকেদর
আিথ ক সহায়তা দান

[৩.১.১] কীয় তহিবল-এ িচিকৎসার লে আিথ ক সহায়তার জ
আেবদনকারী িবেগ র আেবদন সহ যাছাইবাছাই কের আিথ ক সহায়তার
চক দান

বীমা শাখা, কীয় তহিবল
অদানা িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর সংা এবং দ অদােনর
পিরমানসহ ািরত িববরণী এবং সংি সভার কায িববরণী।
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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
িচিকৎসার জ িমকেদর আিথ ক সহায়তা
দান

কীয় তহিবল-এ িচিকৎসার লে আিথ ক সহায়তার জ আেবদনকারী িবেগ র আেবদন সহ
যাছাইবাছাই কের আিথ ক সহায়তার চক দান

িবিজএমইএ িপীয় সভা, প ও টিলেফান যাগােযাগ

িমেকর সানেদর িশা সহায়তা দান
কীয় তহিবল-এ আিথ ক সহায়তার জ আেবদনকারী িবেগ র আেবদন সহ যাছাইবাছাই কের
িমেকর মধাবী সানেদর আিথ ক সহায়তার চক দান

িবিজএমইএ িপীয় সভা, প ও টিলেফান যাগােযাগ

ত িমেকর পিরবারেক আিথ ক সহায়তা
দান

কীয় তহিবল হেত ত িমকেদর পিরবারেক আিথ ক সহায়তার চক দান িবিজএমইএ িপীয় সভা, প ও টিলেফান যাগােযাগ

িচিকৎসার জ িমকেদর আিথ ক সহায়তা
দান

কীয় তহিবল-এ িচিকৎসার লে আিথ ক সহায়তার জ আেবদনকারী িবেগ র আেবদন সহ
যাছাইবাছাই কের আিথ ক সহায়তার চক দান

িবেকএমইএ িপীয় সভা, প ও টিলেফান যাগােযাগ

িমেকর সানেদর িশা সহায়তা দান
কীয় তহিবল-এ আিথ ক সহায়তার জ আেবদনকারী িবেগ র আেবদন সহ যাছাইবাছাই কের
িমেকর মধাবী সানেদর আিথ ক সহায়তার চক দান

িবেকএমইএ িপীয় সভা, প ও টিলেফান যাগােযাগ

ত িমেকর পিরবারেক আিথ ক সহায়তা
দান

কীয় তহিবল হেত ত িমকেদর পিরবারেক আিথ ক সহায়তার চক দান িবেকএমইএ িপীয় সভা, প ও টিলেফান যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


