
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, ২০২২

বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: 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%

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 ৪০ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৯.০৪

[১.২] ড অেয়ল
আমদািন

[১.২.১] ড অেয়ল
আমদািন

ল ম.টন ৭ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৪.৭৫

[১.৩] লাকাল
উৎস হেত
পিরেশািধত তল
সংহ

[১.৩.১] পিরেশািধত তল
সংহ

ল ম.টন ৩ ৩.২০ ২.৮৮ ২.৫৬ ২.২৪ ১.৯২ ১.০৭

২

পোিলয়ামজাত
প িবপণন এবং
ষণ ালািন
তল িনিতকরণ;

১৭

[২.১] পোিলয়াম
প িবপণন
কায ম

[২.১.১] পোিলয়াম প
িবপণন

ল ম.টন ১২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৪.৩১

[২.২] ভজাল তল
িবপণন িতেরাধ
কায ম

[২.২.১] িফিলং শন ও
এেজী সহ পিরদশ ন

সংা ৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৯২



া: 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%

৩
ালািন সরবরাহ
িনিব করণ;

১৩

[৩.১] পাইপলাইন
িনম াণ

[৩.১.১] ইিয়া-বাংলােদশ
শীপ পাইপলাইন
িনম াণ।

িকেলািমটার ৩ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ২

[৩.১.২] জট এ-১
পাইপলাইন িনম াণ।

িকেলািমটার ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

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

িকেলািমটার ২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২

[৩.২] SPM
কের BOUY
াপন

[৩.২.১] গভীর সে
িনধ ািরত ােন BOUY
াপন

তািরখ ৩ ৩০-০৫-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.৩] ইআরএল
ইউিনট-২ াপন
কের িডিপিপ
ালািন ও খিনজ
সদ িবভােগ
রণ ও
েয়াজনীয় ত
দান

[৩.৩.১] িডিপিপ ালািন
ও খিনজ সদ িবভােগ
িরত ও েয়াজনীয় ত
দানত

তািরখ ২ ৩১-১০-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ০৮-০৭-২০২১

৪

ড পোিলয়াম
িকরণ এবং
িবিভ মােনর
পিরেশািধত
পোিলয়ামজাত
প সামী
উৎপাদন;

১০
[৪.১] ড অেয়ল
েসিসং

[৪.১.১] ড অেয়ল েসস ল ম.টন ৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩.৬২



া: 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%

[৪.২] িবিভ
েডর
পোিলয়াম প
উৎপাদন

[৪.২.১] মম ল ম.টন ৩ ৫.৭৬ ৫.১৮ ৪.৬০ ৪.০৩ ৩.৫৬ ১.৫৮

[৪.২.২] উ ল ম.টন ১ ১.৮০ ১.৬২ ১.৪৪ ১.২৬ ১.০৮ ০.৫

[৪.২.৩] িন ল ম.টন ১ ৪.২০ ৩.৭৮ ৩.৩৬ ২.৯৪ ২.৫২ ১.৪৫

৫
মানব সদ উয়ন
ও সংাপন
কায ম।

১০

[৫.১] মানব সদ
উয়ন

[৫.১.১] িশণ জন ৫ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১২৫০ ৬৯৬

[৫.১.২] অভরীণ িশখন
সশন

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৫.২] সংাপন
কায ম

[৫.২.১] িনেয়াগ কায ম জন ২ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬

[৫.২.২] পেদািত
কায ম

জন ১ ৪ ৩ ২ ১

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 ২.৩৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ০.৯০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৮০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩৯



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, ২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত


