
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৮, ২০২২

পািরত ািতক াস কাািন িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৮, 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 ৪.৫০০ ৪.০০০ ৩.৫০০ ৩.০০০ ২.৭০০ ০.৯২৬

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

িমিলয়ন িলটার ৩ ৭০.০০০ ৬০.০০০ ৫০.০০০ ৪৫.০০০ ৪০.০০০ ২১.৪৭

[১.৩] িসএনিজ িবয় কায ম
[১.৩.১] িসএনিজ
িবয়ত

এমএমিসএম ২ ১.৫০০ ১.৩৫০ ১.২০০ ১.০৫০ ০.৯০০ ০.৪৭৯৬

২

পিরেবশবাব
ালািন সরবরাহ
ও িনরাপদ
বহার
িনিতকরণ

২৫

[২.১] িসিলার িরেট
[২.১.১] িসিলার
িরেটত

সংা ১২ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ১৯৪

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

[২.২.১] িনরাপদ ালািন
বহার সংা িনং
াাম আেয়ািজত

সংা ২ ১

[২.৩] িসএনিজ কায ম
মিনটিরং

[২.৩.১] িসএনিজ িফিলং
শন ও কনভাশন
ওয়াকশপ পিরদশ নত

সংা ১১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০

৩
মানবসেদর
দতা উয়ন

২০

[৩.১] কাািনর কম কতা-
কম চারীেদর িশণ দান

[৩.১.১] িশিত জনবল সংা ১০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ২৪৪

[৩.২] অভরীণ িশখন সশন
পিরচালনা

[৩.২.১] িশখন সশন
পিরচািলত

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.৩]  পেদর িবপরীেত
জনবল িনেয়াগকরণ

[৩.৩.১] িলিখত ও
মৗিখক পরীা সত

তািরখ ৩ ৩১-০৩-২০২৩ ২৫-০৭-২০২২

[৩.৩.২] িনেয়াগপ
ইত

তািরখ ২ ৩০-০৬-২০২৩



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৮, 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 ৩.২০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.৫৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.৩২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৭২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৫২

*সামিয়ক (provisional) ত


