
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

বাংলােদশ টটাইল িমলস করেপােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

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
বখােত িবিনেয়ােগর
েযাগ সসারণ

৩০

[১.১] িপিপিপ’র আওতায়
িবএমিস’র ৪ িমল
চাকরেণর লে আহবানত
টােরর কায ম ড়াকরণ।

[১.১.১] ি-িবড িমং
আেয়াজন করা।

সময় ১০ ৩১-০১-২০২২ ০৮-০২-২০২২ ১৫-০২-২০২২ ২২-০২-২০২২ ২৭-০২-২০২২

[১.১.২] েয়াজনীয়
সংেশাধনব ক (যিদ
েয়াজন থােক)
টার ডেম
ড়াকরণ।

সময় ১০ ২৮-০২-২০২২ ১০-০৩-২০২২ ২০-০৩-২০২২ ৩০-০৩-২০২২ ১০-০৪-২০২২

[১.১.৩] আহবানত
টােরর ায়ন
স করা।

সময় ১০ ২৬-০৬-২০২২

২
িবএমিস’র আয় ও
নাম িকরণ

১৬

[২.১] িবএমিস ভবন ভাড়া
বাবদ আয়

[২.১.১] আদায়ত
ভাড়া।

ল
টাকা

১০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৩.৮

[২.২] ‘িজববষ ’ উপলে
হীত িবিভ জনিহতকর
কায েমর অংশ িহেসেব
িবএমিস’র চারী হেত
অবসরা বীর িেযাােদর
সংবধ না দান।

[২.২.১] আেয়ািজত
সংবধ না অান।

সময় ৬ ১০-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

৩ মানবসদ উয়ন ১৪

[৩.১] দতা ির লে
কম কতােদর িশণ দান

[৩.১.১] জনবল সংা ৭ ৩৫ ৩৩ ৩০ ২৮ ২৫ ২০

[৩.২] দতা ির লে
কম চারীেদর িশণ দান

[৩.২.১] জনবল সংা ৭ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৭ ২৫

৪

িবএমিস
িনয়ণাধীন
বকলসহ
পিরবীণ

৫
[৪.১] িমেলর কায ম
পিরবীেণর িনিমে িবএমিস
কপ কক িমল পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ ন সংা ৫ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৪



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

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
সাংগঠিনক কাঠােমা
ও িবধানমালা
েগাপেযাগীকরণ

৫

[৫.১] িবএমিস’র িবমান
সাংগঠিনক কাঠােমা ও
িবধানমালা েগাপেযাগীকরেণর
িনিমে খসড়া ণয়ন

[৫.১.১] ণয়নত
খসড়া

সময় ৫ ৩০-০৫-২০২২ ১২-০৬-২০২২ ২৩-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ৫

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 ২.০৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ০.৯৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৯৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৬০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩০

*সামিয়ক (provisional) ত


