
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, ২০২২

বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০১৭-১৮ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, 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%



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, 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%



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, 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

কায পিত,
কম পিরেবশ
ও সবার
মােনায়য়ন

৯

[এম.১.১] ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[এম.১.২] ইউিনেকাড বহার
িনিত করা

[এম.১.২.১] ইউিনেকাড
বহার িনিতত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.১.৩] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর িপআরএল,
 নগদায়ন ও পনশন মিরপ
গপৎ জাির িনিতকরণ

[এম.১.৩.১] িপআরএল ও 
নগদায়ন গপৎ জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.১.৪] িসেজন চাট ার অযায়ী
সবা দান

[এম.১.৪.১] িসেজন চাট ার
বাবায়ন সংা পিরবীণ
বা চাত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৬] সবার মান সেক
সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চা করা

[এম.১.৬.১] সবার মান
সেক সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর বা
চাত

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[এম.১.৭] দর/সংায় কমপে
 কের অনলাইন সবা চা করা

[এম.১.৭.১] নতম 
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮

[এম.১.৮] দর/সংার কমপে
৩ সবা িয়া সহজীত

[এম.১.৮.১] কমপে ৩
সবা িয়া সহজীত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ১৫-০৩-২০১৮

[এম.১.৯] দর/সংা কক
উাবনী উোগ ও Small
Improvement
Project (SIP) বাবায়ন

[এম.১.৯.১] উাবনী উোগ
ও SIP-সেহর ডাটােবস
তত

তািরখ ১ ০৪-০১-২০১৮ ১১-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮

[এম.১.৯.২] উাবনী উোগ
ও SIP-সেহর ডাটােবস
তত

সংা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, 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.২

দতার সে
বািষ ক
কম সাদন
ি
বাবায়ন

৪
[এম.২.১] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
খসড়া বািষ ক কম সাদন ি
দািখল

[এম.২.১.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে খসড়া ি
মণালেয়/িবভােগ দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯-০৪-২০১৮ ২৩-০৪-২০১৮ ২৫-০৪-২০১৮ ২৬-০৪-২০১৮ ২৭-০৪-২০১৮

[এম.২.২] মাঠ পয ােয়র
কায ালয়সেহর সে ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ি ার

[এম.২.২.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে ি
ািরত

তািরখ ১ ১৫-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ ১৯-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮

[এম.২.৩] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির ায়ন
িতেবদন দািখল

[এম.২.৩.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন দািখলত

তািরখ ১ ১৬-০৭-২০১৮ ১৮-০৭-২০১৮ ১৯-০৭-২০১৮ ২০-০৭-২০১৮ ২৩-০৭-২০১৮

[এম.২.৪] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
পিরবীণ

[এম.২.৪.১] মািসক
িতেবদন ণীত ও দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩

[এম.২.৫] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখল

[এম.২.৫.১] িনধ ািরত তািরেখ
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১ ১৪-০১-২০১৮ ১৬-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২১-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, 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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৩

[এম.৩.১] অিডট আপি িনি
[এম.৩.১.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.২] াবর অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[এম.৩.২.১] াবর সির
হালনাগাদ তািলকা

তািরখ ১ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[এম.৩.২.২] অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা

তািরখ ০.৫ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[এম.৩.৩] দর/সংায় কান
কম কতা িনেয়াগ

[এম.৩.৩.১] কান কম কতা
িনেয়াগত ও ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

এম.৪
দতা ও
নিতকতার
উয়ন

২

[এম.৪.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
িবিভ িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ িশণ
আেয়াজন

[এম.৪.১.১] িশেণর
সময়*

জনঘা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৪.২] জাতীয় াচার কৗশল
বাবায়ন

[এম.৪.২.১] ২০১৭-১৮
অথ বছেরর াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ
কাঠােমা ণীত ও দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭

[এম.৪.২.২] িনধ ািরত
সময়সীমার মে মািসক
পিরবীণ িতেবদন
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, 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.৫

ত অিধকার
ও েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[এম.৫.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৫.১.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[এম.৫.২] েণািদত ত কাশ
[এম.৫.২.১] েণািদত ত
কািশত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[এম.৫.৩] বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও কাশ

[এম.৫.৩.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়ববাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

*সামিয়ক (provisional) ত


