
 

যমুনা অয়েল ক াম্পানী লললিয়েড, চট্টগ্রাি। 

২০২০-২১ অর্ থবছয়েে বালষ থ   ি থসম্পাদন চুলি (এলিএ)’ে ষাণ্মালস  অর্থন  

 

ক াম্পালনে ক ৌশলগত উয়েশ্যসমূহ  (য়িাে িান-৭৫)                                                                                                                                                                                          

উয়েশ্য  ায থক্রি  ি থসম্পাদন সূচ  এ   িান লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃত অর্থন 

(২০২০-২১) 

শত ো 

অর্থন(%) 

১) লবলিলস হয়ত িলেয়শালিত 

কিয়ট্টাললোি র্াত িণ্য ক্রে  

লবলিলস  র্তথ  আিদালনকৃত 

িলেয়শালিত কিয়ট্টাললোির্াত 

িণ্য ক্রে 

১ আিদালনকৃত 

িলেয়শালিত কতল ক্রে 

লক্ষ্ কিেন ১৫ 9.67 ৪.০২ 41.57% 

ইআেএল-এ উৎিালদত 

কিয়ট্টাললোির্াত িণ্য ক্রে 

১ ইআেএল-এ উৎিালদত 

কতল ক্রে 

লক্ষ্ কি.েন ১০ 3.49 ২.৮২ 80.90% 

কলা াল উৎস হয়ত 

িলেয়শালিত কতল ক্রে  

১ কলা াল উৎস হয়ত 

িলেয়শালিত কতল ক্রে 

লক্ষ্ কি.েন ০৫ 1.34 ০.৬৩ 47.03% 

     কিাে 14.50 ৭.৪৭ 51.54% 

২) কদয়শে সব থত্র 

কিয়রাললোির্াত িয়ণ্যে সুষু্ঠ 

লবিণন 

 

 

করড ওোেী জ্বালালন কতয়লে 

লবিণন (কর্ে এ-১ ব্যলতত)  

১ লেয়েইল করড লক্ষ্ কি.েন ৫ 6.60 ৩.৪৭ 52.61% 

২ ডাইয়েক্ট করড লক্ষ্ কি.েন ৪ 4.06 ২.৩৩ 57.42% 

৩ এয়র্লি/লডলিলবউেে করড লক্ষ্ কি.েন ৩ 5.34 ২.৭ 50.53% 

    কিাে 16.00 ৮.৫ 53.14% 

কেণী লিলি  কিয়রাললোি 

িয়ণ্যে লবিণন (কর্েএ-১ 

সহ ায়ে) 

১ জ্বালালন কতল লক্ষ্ কি.েন ৮ 15.91 ৮.৩৮ 52.68% 

২ লুব অয়েল লক্ষ্ কি.েন ৩ 0.04 ০.০২ 39.68% 

৩ এললিলর্ লক্ষ্ কি.েন ১ 0.04 ০.০২ 48.60% 

৪ লবটুলিন লক্ষ্ কি.েন ১ 0.02 ০.০৪ 186.18% 

     কিাে 16.01 ৮.৪৬ 52.82% 

৩) কিয়রাললোির্াত িয়ণ্যে 

িয থাপ্ত িজুদ এবং দক্ষ্ 

িলেবহন ব্যবস্থা গয়ে কতালা 

িয থাপ্ত িলেিাণ কিয়রাললোি 

িয়ণ্যে স্ট  কিইনয়েইন 

১ লডয়র্ল লক্ষ্ কি.েন ১.৫০ 1.095 1.187 108.43% 

২ ক য়োলসন লক্ষ্ কি.েন ১.০০ 0.139 0.063 45.09% 

৩ ফায়ন থস অয়েল লক্ষ্ কি.েন ১.০০ 0.274 0.181 65.97% 

৪ অ য়েন লক্ষ্ কি.েন ০.৫০ 0.042 0.035 83.82% 

৫ কিয়রাল লক্ষ্ কি.েন ০.৫০ 0.043 0.046 107.04% 

৬ কর্লবও লক্ষ্ কি.েন ০.২৫ 0.017 0.016 93.27% 

৭ এললিলর্ কি.েন ০.২৫ 0.002 0.000 0.65% 

৮ লুব অয়েল লক্ষ্ কি.েন ০.৫০ 0.008 0.004 49.06% 

 ৯   কিাে 1.620 1.532 94.55% 

কিয়রাললোি িণ্য িলেবহন ১ নদী িয়র্ লক্ষ্ কি.েন ২.০০ 
11.91 ৫.২৬ 44.14% 

২ কেল িয়র্ লক্ষ্ কি.েন ০.৭৫ 0.78 ০.৪৮ 61.05% 

৩ ৩.২.৩) সে  িয়র্ লক্ষ্ কি.েন ০.২৫ 1.81 ০.৮৮ 48.49% 

     কিাে 14.50 ৬.৬১ 45.59% 

   



 

িাতা-২ 

 

উয়েশ্য  ায থক্রি  ি থসম্পাদন সূচ  এ   িান লক্ষ্যিাত্রা প্রকৃত অর্থন 

(২০২০-২১) 

শত ো 

অর্থন(%) 

৪)  দূষণমুি জ্বালানী কতল              

লনলিত েণ 

২ টি িয়ডল লফললং কস্টশন 

লনি থাণ ও কির্াল কতল 

প্রলতয়োি মূল   ায থক্রি 

১ ৪.১.১) িয়ডল 

লফললং কস্টশন 

লনি থাণ 

তালেখ ২.০০ 100% ৫০.০০০ 50.00% 

২ ৪.১.২) লফললং 

কস্টশন ও এয়র্িী 

সমূহ িলেদশ থন 

সংখ্যা ২.০০ 100 ৮০.০০ 80.00% 

৩ ৪.১.৩) কিাবাইল 

ক াে থ িলেচালনাে 

অংশগ্রহন 

সংখ্যা ২.০০ 50 ৪৪.০০ 88.00% 

     কিাে 100 ৮০.০০ ৭৩.00% 

িানব সম্পদ উন্নেন 

 

প্রলশক্ষ্ণ  ায থক্রি ১  ি থ তথা ও েলি -

 ি থচােীয়দে 

প্রলশক্ষ্ণ 

র্ন 

সংখা 

৫ 500 ৯৩ 18.60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

িাতা-৩ 

 

যমুনা অয়েল ক াম্পানী লললিয়েড  

ক াম্পালনে আবলশ্য  ক ৌশলগত উয়েশ্যসমূহ ২০২০-২০২১ 

(য়িাে িান-২৫)  

উয়েশ্য  ায থক্রি  ি থসম্পাদন সূচ   এ   িান লক্ষ্যিাত্রা/ক্রাইয়েলেো িান প্রকৃত অর্থন 

(২০২০-২১)  
অসািােণ অলত 

উিি 

উিি  চললত 

িান 

 চললত 

িায়নে লনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১]  দাপ্তলে  

 ি থ ায়ে স্বচ্ছতা 

বৃলি ও র্বাবলদলহ 

লনলিত েণ 

[১.১] বালষ থ   ি থসম্পাদন 

চুলি (এলিএ) বাস্তবােন  

[১.১.১] এলিএ’ে স ল ত্রত্রিালস  

প্রলতয়বদন ওয়েবসাইয়ে প্র ালশত  

   

সংখ্যা  

২ ৪ - - - - চলিান 

[১.১.২] এলিএ টিয়িে িালস  সিা 

অনুলষ্ঠত  

সংখ্যা  ১ ১২ ১১ 

 

- - - চলিান 

[১.২] শুিাচাে/উিি চচ থাে 

লবষয়ে অংশীর্নয়দে সয়ে 

িতলবলনিে   

[১.২.১]  িতলবলনিে সিা অনুলষ্ঠত  সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - চলিান 

[১.৩] অলিয়যাগ প্রলত াে 

ব্যবস্থা লবষয়ে কসবাগ্রহীতা/ 

অংশীর্নয়দে অবলহত েণ    

[১.৩.১]  অবলহত েণ  সিা 

আয়োলর্ত   

সংখ্যা  ২ ৪ ৩ ২ - - চলিান 

[১.৪]  কসবা প্রদান প্রলতশ্রুলত 

লবষয়ে কসবাগ্রহীতায়দে   

অবলহত েণ    

[১.৪.১]  অবলহত েণ  সিা 

আয়োলর্ত   

সংখ্যা  ২ ৪ ৩ ২ - - চলিান 

[১.৫] তথ্যবাতােন 

হালনাগাদ সংক্রান্ত 

ত্রত্রিালস  প্রলতয়বদন 

উর্ধ্থতন  র্তথিয়ক্ষ্ে লন ে 

কপ্রেণ।     

[১.৫.১]  ত্রত্রিালস  প্রলতয়বদন 

কপ্রলেত 

সংখ্যা  ২ ৪ ৩ - - - চলিান 

[২]  ি থসম্পাদয়ন 

গলতশীলতা 

আনেন ও কসবাে 

িান বৃলি  

[২.১]  ই-নলর্ বাস্তবােন 
[২.১.১]   ই-নলর্য়ত কনাে 

লনষ্পলিকৃত 

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ৭০ %  

[২.২]  উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নেন 

উয়যাগ বাস্তবােন 

[২.২.১]  ন্যযনতি এ টি উদ্ভাবনী / 

ক্ষুদ্র উন্নেন উয়যাগ  চালুকৃত 

সংখ্যা ২ ১৫-২-      

২১ 

১৫-৩-

২১ 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 

- ১৫-২-২১ 

[২.৩]   ি থচােীয়দে 

প্রলশক্ষ্ণ প্রদান 

 

[২.৩.১]  প্রয়তয   ি থচােীে  র্ন্য 

প্রলশক্ষ্ণ আয়োলর্ত 

র্ন 

ঘন্টা  

২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - চলিান 

[২.৩.২]  ১০ি কগ্রড ও তদুর্ধ্থ  

প্রয়তয   ি থচােীয়  এলিএ লবষয়ে 

প্রদি প্রলশক্ষ্ণ   

র্ন 

ঘন্টা 

১ ৫ ৪ - - - চলিান 

[২.৪]  এলিএ বাস্তবােয়ন 

প্রয়নাদনা বাস্তবােন 

[২.৪.১]  ন্যযনতি এ টি আওতািীন 

দপ্তে/ এ র্ন  ি থচােীয়  এলিএ 

বাস্তবােয়নে র্ন্য প্রয়নাদনা 

প্রদানকৃত 

সংখ্যা ১ ১ - - - - চলিান 

 

 



 

 

 

িাতা-৪ 

 

ক াম্পালনে আবলশ্য  ক ৌশলগত উয়েশ্যসমূহ ২০২০-২০২১ 

(য়িাে িান-২৫)  

উয়েশ্য  ায থক্রি  ি থসম্পাদন সূচ   এ   িান লক্ষ্যিাত্রা/ক্রাইয়েলেো িান প্রকৃত অর্থন 

(২০২০-২১)  
অসািােণ অলত 

উিি 

উিি  চললত 

িান 

 চললত 

িায়নে লনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আলর্ থ  ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থািনাে 

উন্নেন 

[৩.১] বালষ থ  ক্রে িলে ল্পনা 

বাস্তবােন 

[৩.১.১]  ক্রে িলে ল্পনা অনুযােী 

ক্রে সম্পালদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ 

 

- - চলিান 

[৩.২] বালষ থ  উন্নেন  ি থসূলচ 

(এলডলি)/বায়র্ে বাস্তবােন 

[৩.২.১]   বালষ থ  উন্নেন  ি থসূলচ 

(এলডলি)/ বায়র্ে বাস্তবালেত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ 

 

- - চলিান 

[৩.৩] অলডে আিলি লনষ্পলি 

 াযক্রথয়িে উন্নেন 

[৩.৩.১]  অলডে আিলি 

লনষ্পলিকৃত 

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - চলিান 

[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবে ও 

অস্থাবে সম্পলিে তালল া 

উি থতন অলফয়স কপ্রেণ   

[৩.৪.১]  হালনাগাদকৃত স্থাবে ও 

অস্থাবে সলম্পলিে তালল া উি থতন 

অলফয়স কপ্রলেত 

তালেখ ১ ১৫-১২- 

২০ 

১৪-

০১-২১ 

১৫-২-

২১ 

- - চলিান 

 


