
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ৩০, ২০২২

যনা অেয়ল কাানী িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ৩০, 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
পোিলয়ামজাত
পের ু িবপণন;

৩০

[১.১] ড ওয়ারী
ালািন তেলর িবপণন

[১.১.১] িরেটইল ড
ল
ম.টন

৫ ৬.৯৫ ৬.৯০ ৬.৮৫ ৬.৮০ ৬.৭৫ ১.৭৭

[১.১.২] ডাইের ড
ল
ম.টন

৫ ৪.৫৩ ৪.৫০ ৪.৪৭ ৪.৪৩ ৪.৪০ ১.০৮

[১.১.৩] এেজি/
িডিিবউটর ড

ল
ম.টন

৪ ৫.৮৫ ৫.৮১ ৫.৭৭ ৫.৭৩ ৫.৬৯ ১.৩৭

[১.২] ণী িভিক
পোিলয়াম পের
িবপণন

[১.২.১] ালািন তল
ল
ম.টন

১০ ১৬.৮৫ ১৬.৭৫ ১৬.৬৫ ১৬.৫৫ ১৬.৪৫ ৪.১৭৭

[১.২.২] বঅেয়ল
ল
ম.টন

৪ ০.০৩২ ০.০৩০ ০.০২৮ ০.০২৬ ০.০২৪ ০.০০৭

[১.২.৩] এলিপিজ
ল
ম.টন

১ ০.০৩২ ০.০৩০ ০.০২৮ ০.০২৬ ০.০২৪ ০.০০৬

[১.২.৪] িবিমন
ল
ম.টন

১ ০.১০০ ০.০৯৮ ০.০৯৬ ০.০৯৪ ০.০৯২ ০.০২৬

২

িবিপিস হেত
পিরেশািধত
পোিলয়ামজাত
প য়

২৩

[২.১] িবিপিস কক
আমদািনত পিরেশািধত
পোিলয়ামজাত প
য়

[২.১.১] আমদািনত
পিরেশািধত তল য়

ল
ম.টন

১৩ ১০.৯০২ ১০.৮৫০ ১০.৮০০ ১০.৭৫০ ১০.৭০০ ২.২৮১

[২.২] ইআরএল-এ
উৎপািদত
পোিলয়ামজাত প
য়

[২.২.১] ইআরএল-এ
উৎপািদত তল য়

ল
ম.টন

৭ ৩.৭৯৭ ৩.৭৫০ ৩.৭০০ ৩.৬৫০ ৩.৬০০ ১.২১৭

[২.৩] লাকাল উৎস হেত
পিরেশািধত তল য়

[২.৩.১] লাকাল উৎস
হেত পিরেশািধত তল
য়

ল
ম.টন

৩ ১.৪৫৮ ১.৪৫০ ১.৪৪২ ১.৪৩৬ ১.৪৩০ ০.৩৪২



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ৩০, 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

দ পিরবহণ
বাপনা
িনিতকরণ ও
মেডল িফিলং শন
িনম াণ।

১০
[৩.১] পোিলয়াম প
পিরবহন

[৩.১.১] নদী পেথ
ল
ম.টন

৪ ১৩.২৪৭ ১৩.২০০ ১৩.১৫০ ১৩.১০০ ১৩.০৫০ ৩.২৭

[৩.১] পোিলয়াম প
পিরবহন

[৩.১.২] সড়ক পেথ
ল
ম.টন

২ ০.৮২৯ ০.৮২৬ ০.৮২৩ ০.৮২০ ০.৮১৭ ০.৪

[৩.১.৩] রলপেথ
ল
ম.টন

১ ১.৯২৪ ১.৯২০ ১.৯১৬ ১.৯১২ ১.৯০৮ ০.২৪

[৩.২] মেডল িফিলং
শন িনম াণ

[৩.২.১] ১  মেডল
িফিলং শন ািপত

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০৩-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

কায ম
চলমান
আেছ।
বতমােন
৬৫%
কাজ
স
হেয়েছ।

৪
মানব সদ উয়ন
ও সংাপন কায ম

৪

[৪.১] মানবসদ উয়ন
[৪.১.১] িশণ জন ২ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২৯

[৪.১.২] অভরীন
িশখন সশন

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৪.২] সংাপন কায ম
[৪.২.১] িনেয়াগ সংা ০.৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[৪.২.২] পেদািত সংা ০.৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ৩০, 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%

৫
ষণ ালানী
তল িনিতকরণ।

৩
[৫.১] ভজাল তল
িতেরাধলক কায ম

[৫.১.১] িফিলং শন
ও এেজী সহ
পিরদশ ন

সংা ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪৮

[৫.১.২] মাবাইল কাট 
পিরচালনায় অংশহণ

সংা ১ ৫০ ৪৭ ৪৪ ৪১ ৩৯ ২২

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 ২.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

*সামিয়ক (provisional) ত


