
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৩, ২০২২

ইাণ  িরফাইনারী িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৩, 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

ড পোিলয়াম
এবং অা
অপিরেশািধত
পোিলয়ামজাত
পািদ সংহ ও
িয়াকরণ।

২০

[১.১] িবিপিস’র মােম
ড অেয়ল সংহ করা

[১.১.১] িবিপিস’র
মােম ড অেয়ল
সংহ করা

ল
ম.টন

১০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৩.৭৩

[১.২] ড অেয়ল
িয়াকরণ

[১.২.১] ড অেয়ল
িয়াকরণ

ল
ম.টন

১০ ১৩.০০ ১২.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ ৩.৫৬

২

ড পোিলয়াম
িয়াকরেণর
মােম িবিভ
কােরর পিরেশািধত
পোিলয়ামজাত
পসামী উৎপাদন।

২০

[২.১] ড অেয়ল েসিসং
এর মােম িবিভ কােরর
পোিলয়াম প উৎপাদন

[২.১.১] িমড াডা
ল
ম.টন

৬ ৫.৯৮ ৫.৫২ ৫.১৭ ৪.৭০ ৪.২৩ ১.৬৭

[২.১.২] বাটম াডা
ল
ম.টন

৪ ৪.৮৮ ৪.৫০ ৩.৯৮ ৩.৬২ ৩.২৬ ১.৩২

[২.১.৩] টপ াডা
ল
ম.টন

২ ১.৯০ ১.৭৬ ১.৬৫ ১.৫০ ১.৩৫ ০.৫২

[২.২] িবিমন উৎপাদন
[২.২.১] িবিমন
উৎপাদন

ল
ম.টন

৮ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৪০ ০.৩৫ ০.১৮



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৩, 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%

৩
উয়ন ক
বাবায়ন।

১০

[৩.১] এসিপএম কঃ
পাইপ লাইন াপন

[৩.১.১] এসিপএম
কঃ পাইপ লাইন
াপন

িকেলা
িমটার

৪ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ৩

[৩.২] এসিপএম কঃ
পাইপ লাইেন আমদানীত
তল খালােসর জ াংক
িনম াণ

[৩.২.১] িনিম ত াংক সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

[৩.৩] িডজাইন, সাাই,
ইটেলশন, টিং এ
কিমশিনং অফ কািড
াফার া-িমটার উইথ
পারিভজির কোল এাট
ইআরএল াংক ফাম ’

[৩.৩.১] িডজাইন,
সাাই, ইটেলশন,
টিং এ কিমশিনং
অফ কািড াফার
া-িমটার উইথ
পারিভজির কোল
এাট ইআরএল াংক
ফাম 

% ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২৫

[৩.৪] ইআরএল ইউিনট-২
কের জ ইিপিস
(EPC) কাকটর
িনেয়ােগর িবষয় ড়া
করা।

[৩.৪.১] ইআরএল
ইউিনট-২ কের জ
ইিপিস (EPC)
কাকটর িনেয়ােগর
িবষয় ড়া করা।

তািরখ ১ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

৪

েসিসং াসহ
িেভিভ ও
িসিডউল মইো
করা।

১০
[৪.১] বািষ ক সাটডাউন ও
িনয়িমত রণােবণ

[৪.১.১] বািষ ক
সাটডাউন রকড 

িদন ২ ৩০ ৩৫ ৩৮ ৪০ ৪২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৩, 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%

[৪.২] াের দনিন
রণােবণ

[৪.২.১] যপািতর
রণােবেণর দনিন
রকড 

সংা ৬ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬৫ ৩২০ ৩৯০ ১৫০

[৪.৩] সক ািনং এর
মােম যথাযথ চরা
যাংশ মদ রাখা।

[৪.৩.১] যাংেশর
ইনেভি রকড 

আইেটম
নাার

২ ১৭৫০০ ১৭৮০০ ১৮০০০ ১৮২০০ ১৮৫০০ ১৬১২২

৫
মানব সদ
বাপনা ও
জনশি উয়ন

১০

[৫.১] ানীয়/বেদিশক
িশণ

[৫.১.১] িবিভ িশণ
কে

সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪১

[৫.২] কম েল িশণ [৫.২.১] িনজ কম েল সংা ৪ ৫০০ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬৫ ৩২০ ২১৭

[৫.৩] অভিরন ‘িশখন
সশন’ পিরচালনা

[৫.৩.১] ‘িশখন সশন’
পিরচািলত

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

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 ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৩, 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 ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৫

[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 ০.৭৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৭৫

*সামিয়ক (provisional) ত


