
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

বাংলােদশ াস িফস কাািন িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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
ালািনর (াস)
উৎপাদন এবং
আহরণ ি;

২৫
[১.১] পসহ হেত
াস উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত াস িবিসএফ ২৫ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ৫৬.৩২

২

াস সালন
লাইেনর চােপর
সােথ সময় রেখ
াস সরবরাহ
অাহত

২৫

[২.১] িততাস
লােকশন-িস ও
নরিসংদী িফে ািপত
৬ ওেয়লেহড
কেসর যৗথভােব
পিরচালনা

[২.১.১] ািপত কেসরসহ
যৗথভােব পিরচালনাত

তািরখ ৫ ০১-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.২] িততাস
লােকশন-এ ত ৭
ওেয়লেহড কেসর
াপেনর উোগ হণ

[২.২.১] ািপত কেসর
ােকেজর িডেটইল িডজাইন
সত

তািরখ ৪ ০১-০২-২০২২ ১৫-০২-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ১৫-০৩-২০২২ ২২-০৩-২০২২

[২.২.২] কেসর মালামাল
সংহ/সরবরাহত

% ৩ ৫০% ৪০% ৩০% ২০%

[২.৩] িততাস
লােকশন-ই এং িজ ত
৬ ওেয়লেহড
কেসর াপেনর
উোগ হণ

[২.৩.১] ইিপিস কাদার
িনেয়ােগর লে দরপ
আহবানত

তািরখ ৫ ৩১-১২-২০২১ ১৫-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ ০৭-০২-২০২২

[২.৩.২] ইিপিস কাদার
িনেয়ােগর লে দরপ ায়ন
ও অেমাদনত

তািরখ ৫ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৩.৩] ইিপিস কাদার
িনেয়ােগর লে NOA
ইত

তািরখ ৩ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

৩

ালািনর
(কনেডনেসট)
উৎপাদন এবং
আহরণ ি;

১০
[৩.১] ােসর উপজাত
িহেসেব কনেডনেসট
উৎপাদন

[৩.১.১] উৎপািদত কনেডনেসট িম.িল. ১০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ৫.৮১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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%

৪ মানবসদ উয়ন ১০

[৪.১] মানবসদ
উয়ন

[৪.১.১] িশণ হণ জন ৬ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ১৭০

[৪.২] অভরীণ িশখন
সশন পিরচালন

[৪.২.১] অভরীণ িশখন সশন
পিরচািলত

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ৩

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 ২.৫৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.৭৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৫২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩৯

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩

*সামিয়ক (provisional) ত


