
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ২২, ২০২৩

বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ২২, ২০২৩

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
িনয়ণাধীন
পাটকলসেহর
ু বাপনা

৩৩

[১.১] আয়বধ ক কায েমর জ
িমেলর গাডাউন/ সদ/ াপনা
ভাড়া দান করা

[১.১.১] িমেলর গাডাউন/ সদ/
াপনা ভাড়া দানত

তািরখ ৫ ২২-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ ১৪-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

[১.২] মিশনারী রণােবণসহ
িমলসেহর সািব ক মিনটিরং
কায ম পিরচালনা করা

[১.২.১] িলজ দানত
িমলসেহর যৗথ ইনেভির
সািদত

সংা ৫ ২ ১

[১.২.২] পিরদশ ন সািদত সংা ৩ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৮

[১.২.৩] িমলসেহর মািসক
িতেবদন হীত

সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ২৫

[১.২.৪] িমলসেহর মািসক
িতেবদেনর িভিেত িফডাক
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৩] িমলসেহর এারাইজ
বাড  সভা আেয়াজন

[১.৩.১] এারাইজ বাড  সভা
আেয়ািজত

সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ২

[১.৪] িমেলর সািব ক িবষেয় ক
ধানেদর িনেয় সভা আেয়াজন

[১.৪.১] সভা আেয়ািজত সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৫] ব ঘািষত িমলসেহর
(২৫ িমেলর মে ১৩ িমল -
জাতীয়, রাজশাহী, ইউএমিস,
আরআর, এমএম, ল, জেজআই,
কােপ ং, দৗলতর, ইান ,
ানাম, খািলশর, ার ট
িমল িল:) িলজ দােনর িয়া
সাদন

[১.৫.১] িলজ ি সািদত তািরখ ৭ ১০-০১-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

[১.৫.২] িলজ ি সািদত
িমলসহ

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ২২, ২০২৩

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%

২
পাটিশের জ
দ জনবল ি

১৮
[২.১] কম কতা/কম চারীেদর দতা
ির লে িশণ দান

[২.১.১] িশিত
কম কতা/কম চারী (ষ)

জন ৯ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৭২

[২.১.২] িশিত
কম কতা/কম চারী (নারী)

জন ৮.৫ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ৪

[২.২] SEIP কম িচর
গাইডলাইন অযায়ী িমকেদর
উতর দতা ি ও তয়ন
শীষ ক ক বাবায়ন

[২.২.১] SEIP কম িচর
আওতায় িশিত িমক

জন ০.৫ ২৭০ ১৮০ ৯০

৩

ত ির
বহার
িনিতকরণ ও
সসারণ

১১

[৩.১] সংার Asset (Land)
Management
Software চা করা

[৩.১.১] Asset (Land)
Management
Software চাত

তািরথ ৫ ২২-০৬-২০২৩ ২৬-০৬-২০২৩ ২৮-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

[৩.২] কম কতা/ কম চািরেদর PF
Software চা করা

[৩.২.১] PF Software
চাত

তািরখ ৫ ১৮-০৬-২০২৩ ২২-০৬-২০২৩ ২৬-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

[৩.৩] ‘Strengthening
Monitoring System of
State-Owned Jute
Mills’ শীষ ক ক হণ ও
বাবায়ন

[৩.৩.১] ‘Strengthening
Monitoring System
of State-Owned Jute
Mills’ শীষ ক ক হীত ও
বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০৬-২০২৩ ২৭-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩

৪

পাটিশে
বেদিশক
িবিনেয়াগ
আকষ ণ

৮
[৪.১] দশী/িবেদশী উোােদর
িনেয় সভা আেয়াজন

[৪.১.১] পাটিশে িবিনেয়াগ
আকষ েণর লে উোােদর
িনেয় সভা আেয়ািজত

সংা ৮ ২ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ২২, ২০২৩

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


