
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৩, ২০২২

খিনজ সদ উয়ন েরা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই 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
খিনজ সেদর
রয়াল/ইজারা ও অা
রাজ আদায়করণ

২৫
[১.১] রয়াল, ইজারা ও
অা রাজ আদায়

[১.১.১]  িনধ ারণ ও রয়াল
আদায়ত

কা
টাকা

২৫ ৫২.৩০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৩.৮

২
খিনজ সেদর অৈবধ উোলন
রােধ অিধে অযায়ী খিন ও
কায়ািরসহ সেরজিমন পিরদশ ন

১৫
[২.১] সেরজিমন পিরদশ ন ও ণীত
িতেবদন দািখল

[২.১.১] ণীত িতেবদন
দািখলত

সংা ১৫ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৭

৩ খিনজ উৎপাদন িতেবদন সংহ ১০
[৩.১] খিনজ উোলেনর মািসক
উৎপাদন িরটান  িতেবদন সংহ

[৩.১.১] িতেবদন সংহীত সংা ১০ ২২ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৬

৪ রয়াল/ইজারা িনধ ারণ ১০
[৪.১] রয়াল/ইজারা িনধ ারণ
ারকপ জাির

[৪.১.১] রয়াল/ইজারা
িনধ ারণ ারকপ জািরত

সংা ১০ ৮ ৬ ৫ ৫ ৪ ২

৫
খিনজ সেদর িবিভ উৎস
অসান, উয়ন ও আহরণ
বাপনা।

১০

[৫.১] অসান লাইেস, খিন ও
কায়াির ইজারা দান এবং
অৈবধভােব উোিলত/জত
খিনজ িনলােম িবয়

[৫.১.১] অসান লাইেস, খিন
ও কায়াির ইজারা দান এবং
অৈবধভােব উোিলত/জত
খিনজ িনলােম িবয়ত

সংা ১০ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ২



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই 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 ৭৮.৬৬

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৭৪.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৬২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৫৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩৭

*সামিয়ক (provisional) ত


