
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, 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

ড পোিলয়াম এবং
অা পিরেশািধত
পোিলয়ামজাত পািদ
সংহ ও আমদািন

২০

[১.১] পিরেশািধত
পোিলয়াম প আমদািন

[১.১.১] পিরেশািধত তল আমদািন ল ম.টন ১০ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৪২ ৪০ ১৫.১৫

[১.২] অপিরেশািধত
পোিলয়াম প আমদািন

[১.২.১] ড অেয়ল আমদািন ল ম.টন ৭ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ২.৯৬

[১.৩] লাকাল উৎস হেত
পিরেশািধত তল সংহ

[১.৩.১] পিরেশািধত তল সংহ ল ম.টন ৩ ৩.২৫ ৩.২০ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ১.০৯

২
পোিলয়ামজাত প
িবপণন এবং ষণ
ালািন তল িনিতকরণ

১৬

[২.১] পোিলয়াম প
িবপণন

[২.১.১] সারােদেশ পোিলয়াম প িবপণন ল ম.টন ১০ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ১৮.০৮

[২.২] ালািন তল
মিনটিরং

[২.২.১] িফিলং শন ও এেজীসহ
পিরদশ ন

সংা ৪ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৫০ ১৮১

[২.২.২] বসরকারী এলিপিজ বটিলং া
পিরদশ ন

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[২.২.৩] বসরকারী ব িং া
পিরদশ ন

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, 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
ালািন সরবরাহ
িনিব করণ

১৫

[৩.১] পাইপলাইন িনম াণ

[৩.১.১] চাম হেত ঢাকা পয 
পাইপলাইন িনম াণ।

িকেলািমটার ৩ ১৭৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ৬০

[৩.১.২] গভীর স থেক পাইপলাইেন
আমদািনত তল খালাস (এসিপএম)
ক।

িকেলািমটার ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩

[৩.১.৩] ইিয়া-বাংলােদশ শীপ
পাইপলাইেনর াপ অব পেয় হেত
সয়দর িবৎেক পয  পাইপলাইন
িনম াণ।

িকেলািমটার ৩ ৩ ২ ১ ০ ০

[৩.২] গভীর সাগর থেক
পাইপলাইেন আমদািনত
তল খালােসর জ া
ফাম  িনম াণ

[৩.২.১] িনিম ত া ফাম  সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

[৩.৩] ইআরএল-এ কািড
াফার া-িমটার াপন

[৩.৩.১] িডজাইন, সাাই, ইটেলশন
টিং এ কিমশিনং অফ কািড
াফার া-িমটার উইথ পারভাইজির
কোল এাট ইআরএল।

শতকরা ৩ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০

৪

ড পোিলয়াম
িকরণ এবং িবিভ
মােনর পিরেশািধত
পোিলয়ামজাত প
সামী উৎপাদন

১২

[৪.১] ড অেয়ল েসিসং [৪.১.১] ড অেয়ল েসস ল ম.টন ৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩.৫৮

[৪.২] িবিভ েডর
পোিলয়াম প উৎপাদন

[৪.২.১] মম ল ম.টন ৩ ৫.৯৮ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ১.৫৮

[৪.২.২] উ ল ম.টন ২ ১.৯০ ১.৮০ ১.৭০ ১.৫০ ১.২৫ ০.৫৫

[৪.২.৩] িন ল ম.টন ২ ৪.৯১ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.২৫ ১.৩৭

৫
মানব সদ উয়ন
কায ম

৭ [৫.১] মানব সদ উয়ন
[৫.১.১] জনবল িশিত জনসংা ৫ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ৫৯৭

[৫.১.২] অভরীণ িশখন সশন সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, 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 ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৫

*সামিয়ক (provisional) ত


