
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, ২০২২

িবোরক অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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

িবোরক, পোিলয়াম,
লনীয় তরল পদাথ , াস
িসিলার ও াসাধার হেত
সা ঘ টনার িতকর ভাব
িনয়ন। এলিপিজ হািলং-এ
িনরাপা িনিতকরণ।

২৫

[১.১] িবোরক, পোিলয়াম, াস
িসিলার এবং াসাধার এর আমদািন,
পিরবহন ও মেদর লাইেস মর

[১.১.১] লাইেস মর সংা ১০ ১৩৪০ ১২০৬ ১০৭২ ৯৩৮ ৮০৪ ৪৩৪

[১.২] বজা/ এসইেজড অেলর িশে
লাইেস আেবদন িনিেত সময়সীমা

[১.২.১] লাইেস
মেরর সময়সীমা

িদন ২ ২১ ২৪ ২৭ ৩০ ৩৩

[১.৩] মরীত লাইেসের অধীন
এলিপিজ িসিলার আমদািন

[১.৩.১] িসিলার
আমদািন

সংা ৩ ৬০০০০০ ৫৪০০০০ ৪৮০০০০ ৪২০০০০ ৩৬০০০০ ৮৯৭৪৯

[১.৪] এলিপিজ িসিলার মেদর
লাইেস মর

[১.৪.১] লাইেস মর সংা ২ ৩৫০ ৩১৫ ২৮০ ২৪৫ ২১০ ১৭৭

[১.৫] িবোরক, পোিলয়াম,
লনীয় তরল পদাথ , কাব াইড, াস
িসিলার, াসাধার মদ াণ ও
পোিলয়াম এবং এলিপিজ াংকার
পিরদশ ন

[১.৫.১] সাইট/াণ
পিরদশ ন

সংা ৩ ১১০০ ৯৯০ ৮৮০ ৭৭০ ৬৬০ ৭১০

[১.৬] পোিলয়াম অা ও আম স
অা, ১৮৭৮ এর অধীন লনীয়
তরল পদাথ  এবং অা িবপনক
পদােথ র আমদািনর অনাপিপ মর

[১.৬.১] অনাপিপ
মর

সংা ৩ ২৩০০ ২০৭০ ১৮৪০ ১৬১০ ১৩৮০ ১৭৫৩

[১.৭] উচাপ াস পাইপ লাইেনর
নকশা িনরীণ ও অেমাদন এবং ব 
অেমািদত াস পাইপ লাইেন াস
পিরবহেনর অেমাদন দান

[১.৭.১] পাইপ লাইন
অেমাদন

সংা ২ ৪৩ ৩৯ ৩৪ ৩০ ২৬ ৩৪



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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%

২

শীপ িরসাইিং/ািপং িশে
িনেয়ািজত িমক কম চারীেদর
জাহােজর অভের েবশ এবং
ভাার কাজ করার সময়
অিেজন তা এবং সা
িবোরণ বা অি ঘ টনা থেক
ি রাখা।

১৫

[২.১] পোিলয়াম াংেক মাষ
েবশ ও অিময় কােজর উপেযািগতা
যাচাই কিরয়া াস  সনদ জারীর
উেে াংক পরীণ

[২.১.১] াংক পয েবণ
ও পরীণ

সংা ১৫ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০ ২৪৫০

৩
উ চাপ াস পাইপ লাইেনর
িনরাপা এবং দীঘ  ায়ী
িনিতকরণ।

১৫
[৩.১] উচাপ াস পাইপলাইেনর
সমতা ও িনিতা পরীণ

[৩.১.১] পাইপলাইন
পরীণ

সংা ১৫ ৪৩ ৩৯ ৩৪ ৩০ ২৬ ২৯

৪

িবোরক  আইন এর অধীন
দােয়রত মামলা ত
িনিকরেণ সহায়তা
দানকরণ।

১৫
[৪.১] বামাজাতীয় আলামত পরীণ ও
মতামত দান

[৪.১.১] বামা/িবোরক
জাতীয় আলামত পরীণ

সংা ১৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১৫৮



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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 ২.২৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৩.২৮

[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 ৬.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৪.৫

*সামিয়ক (provisional) ত


