
া: ১ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৪, ২০২২

রবন াস কাানী িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৪, 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
ালািন িনরাপা
িনিত করা

২৫

[১.১] াস িবয়
[১.১.১] িবয়ত ােসর
পিরমাণ

িবিসএফ ১০ ৩৩ ৩০ ২৭ ২৩ ২০ ৯.০৮৪৫

[১.২] নন াস সংেযাগ,
নঃসংেযাগ

[১.২.১] সংেযাগত,
নঃসংেযাগত সংা

সংা ১০ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১

[১.৩] বেকয়া পাওনা আদায়
[১.৩.১] বেকয়া সম
মাস

সংা ৫ ২.৫০ ২.৭৫ ৩ ৩.২৫ ৩.৫ ১.২৫

২
ািতক ােসর
সেব াম বহার
িনিত করা

২৫

[২.১] অৈবধ, খলাপী াহকেদর
সংেযাগ িবি করা

[২.১.১] িবিত সংেযাগ
সংা

সংা ১২.৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২

[২.২] াহেকর রাইজাের াস
িলেকজ পরীা ও মরামতকরণ

[২.২.১] পরীিত ও
মরামতত রাইজার সংা

সংা ১২.৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ৬২

৩
মানব সেদর
কম দতা ি
করা

১০
[৩.১] মানবসদ উয়ন

[৩.১.১] িশিত কম কতা/
কম চারীের সংা

সংা ৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৫১

[৩.২] অভরীণ িশখন সশন
পিরচালনা

[৩.২.১] িশখন সশন
পিরচািলত

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১

৪

াধীনতার বণ 
জয়ী ও িজববষ 
উৎযাপন উপলে
জনিহতকর
কায ম হণ

১০

[৪.১] হাসপাতাল/া
কমে/িতবীেদর ইল চয়ার
িবতরণ

[৪.১.১] ইল চয়ার
িবতরণত

তািরখ ৫ ৩০-০৯-২০২১ ৩০-১০-২০২১ ৩০-১১-২০২১

[৪.২] ল/কেলজ লাইেরীেত
ি ও ববর
আজীবনীলক বই িবতরণ

[৪.২.১] বই িবতরণত তািরখ ৫ ৩০-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ ২৭-১১-২০২১



া: ৩ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৪, 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 ৫.২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৪.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫৭

*সামিয়ক (provisional) ত


