
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৬, ২০২২

পািরত ািতক াস কাািন িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৬, 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
ালািন িনরাপা
িকরণ

২৫

[১.১] এলএনিজ আমদািন
[১.১.১] এলএনিজ
আমদািনত

িমিলয়ন
মিক টন

২০ ৫.২৭০ ৪.৯৬০ ৪.৬৫০ ৪.৪৬১ ৪.৩৪০ ১.০৪১

[১.২] কনেডনেসট হািলং
[১.২.১] আগ াপনায়
কনেডনেসট হািলংত

িমিলয়ন
িলটার

৪ ১৬২ ১৫০ ১৪০ ১২০ ১০০ ৪৪.৯৬

[১.৩] িসএনিজ িবয় কায ম [১.৩.১] িসএনিজ িবয়ত িবিসএফ ১ ০.০৫৪ ০.০৪৯ ০.০৪৩ ০.০৩৮ ০.০৩২ ০.০১৯৩২১

২

পিরেবশবাব
ালািন সরবরাহ ও
িনরাপদ বহার
িনিতকরণ

২৫

[২.১] িসিলার িরেট [২.১.১] িসিলার িরেটত সংা ১৫ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৩০৮

[২.২] িনরাপদ ও মানসত িসএনিজ
শন পিরচালনা ও কনভারশেনর জ
িশণ দান

[২.২.১] ইন-হাউজ িনং
াাম আেয়ািজত

সংা ৫ ২ ১ ২

[২.৩] িজব বষ  উপলে
িসএনিজচািলত যানবাহেন ি উিনং
সবা

[২.৩.১] উিনং সবা
দানত

সংা ৩ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২৪০ ২০০ ১৩৪

[২.৪] িসএনিজ কায ম মিনটিরং
[২.৪.১] িসএনিজ িফিলং
শন ও কনভাশন ওয়াকশপ
পিরদশ নত

সংা ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১৮

৩
মানবসেদর
দতা উয়ন

২০

[৩.১] কাািনর কম কতা-কম চারীেদর
িশণ দান

[৩.১.১] িশিত জনবল সংা ১৫ ১৮৭ ১৭০ ১৫০ ১৩৩ ১১৪ ৬

[৩.২] অভরীণ িশখন সশন
পিরচালনা

[৩.২.১] িশখন সশন
পিরচািলত

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৬, 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 ৮.৫৫০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৫.৫০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৮৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৮০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৬৬৪

*সামিয়ক (provisional) ত


