
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০১, ২০২২

বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশন

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৯-২০



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০১, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

• রাবার চাষ
সসারণ ও
উতমােনর
রাবার উৎপাদন;

৪০

[১.১] নাস ারী
জন ও
নঃবাগান জন

[১.১.১] জীবন চ হারােনা রাবার
গাছ অপসারণ

সংযা্ ৩ ১৬০০০ ১৪৪০০ ১২৮০০ ১১২০০ ৯৬০০ ১৬৫৪৪ ১০০ ৩

[১.১.২] নাস ারী জন একর ৩ ৭.০ ৬.০ ৫.৫ ৫.০ ৪.০ ৭ ১০০ ৩

[১.১.৩] অিরত বীজ ােগ
াপন

সংা ৩ ২১০০০০ ১৮০০০০ ১৬৫০০০ ১৫০০০০ ১২০০০০ ২১০০০০ ১০০ ৩

[১.১.৪] াফং সংা ৩ ১৫৪০০০ ১৩২০০০ ১২১০০০ ১১০০০০ ৮৮০০০ ১৬০১২৭ ১০০ ৩

[১.১.৫] বাগান জন একর ৩ ৫৮৫ ৫২৫ ৪৬৩ ৪১০ ৩৫০ ৬১৮ ১০০ ৩

[১.২] রাবার
উৎপাদন

[১.২.১] টিপং ক িনিদ  করন সংা ৩ ৩৫১০ ৩১৫০ ২৮০০ ২৪০০ ২১০০ ৩৫১০ ১০০ ৩

[১.২.২] ােট সংহ ম.টন ৩ ২১০০০ ১৮৯০০ ১৬৮০০ ১৪৭০০ ১২৫০০ ২২৩২০ ১০০ ৩

[১.২.৩] ােট িয়াকরণ ম.টন ৩ ২১০০০ ১৮৯০০ ১৬৮০০ ১৪৭০০ ১২৫০০ ২২২২৪ ১০০ ৩

[১.২.৪] িয়াত ােট থেক
রাবার শীট (আর.এস.এস) তির
করন

ম.টন ৩ ৫২৫০ ৪৭০০ ৪২০০ ৩৬০০ ৩১০০ ৫৫৮০ ১০০ ৩

[১.২.৫] তত শীট মায়ন ম.টন ৩ ৫৩০০ ৪৭০০ ৪২০০ ৩৫০০ ৩১০০ ৫৫৮০ ১০০ ৩

[১.২.৬] মািয়ত শীট িডং করন ম.টন ৩ ৫৩০০ ৪৭০০ ৪২০০ ৩৫০০ ৩১০০ ৫৫৮০ ১০০ ৩

[১.২] রাবার
উৎপাদন

[১.২.৭] মািয়ত শীট ড
অযায়ী বািল করণ

সংা(বািল) ২ ২১২০০০ ১৯০০০০ ১৭০০০০ ১৪৫০০০ ১২৭০০০ ২০০৭০০ ৯৫ ১.৯

[১.৩] উৎপািদত
রাবার শীট িবয়
ও রািন

[১.৩.১] দেশ িবেদেশ রাবার
িবি

ম.টন ২ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫০৫১ ১০০ ২

[১.৩.২] বাগান হেত রাবার
পিরবহন

ম.টন ১ ৫৩০০ ৪৭০০ ৪২০০ ৩৫০০ ৩১০০ ৩৯৯০ ৭৭ ০.৭৭

[১.৩.৩] আজািতক বাজােরর
সােথ সাম রেখ রাবােরর
পািক দর িনধ ারন

সংা ১ ২৪ ২১.৬ ১৯.২ ১৬.৮ ১৪.৪ ২০ ৮৩ ০.৮৩

[১.৩.৪] রাবার িবির জ টার
আান

সংা ১ ১৮ ১৬.২ ১৪.৪ ১২.৬ ১০.৮ ১৮ ১০০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০১, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
আসবাবপ ও
কাঠজাত প
উৎপাদন ;

৩০

[২.১] কাঠ সংহ
ও িয়াকরন

[২.১.১] কাঠ পিরবহন কের
েসিসং ইউিনেট রণ

হাজার বগ ট ৪ ১৯০ ১৭১ ১৫২ ১৩৩ ১১৪ ১৯২ ১০০ ৪

[২.১.২] কাঠ িচড়াই ও
িয়াজাতকরন

হাজার বগ ট ৩ ১৬৬ ১৪৯.৪ ১৩২.৮ ১১৬.২ ৯৯.৬ ১৬৯.৮৩ ১০০ ৩

[২.১.৩] রাবার ািতত বন িবভাগ
সহ অা কাঠ/বাড  য়

হাজার বগ ট ৩ ২৪৮ ২২৩.২ ১৯৮.৪ ১৭৩.৬ ১৪৮.৮ ২৪৮ ১০০ ৩

[২.২] আসবাব
প তির করণ

[২.২.১] আসবাবপ তিরকরন হাজার বগ ট ৪ ৪১৫ ৩৭৩.৫ ৩৩২ ২৯০.৫ ২৪৯ ৪২১ ১০০ ৪

[২.২.২] বাৎসিরক লমাা
িনধ ারণ

হাজার বগ ট ৩ ৪১৫ ৩৭৩.৫ ৩৩২ ২৯০.৫ ২৪৯ ৪২০ ১০০ ৩

[২.২.৩] সরবরাহ আেদশ সংহ হাজার বগ ট ৩ ৪১৫ ৩৭৩.৫ ৩৩২ ২৯০.৫ ২৪৯ ৪২১ ১০০ ৩

[২.৩] আসবাবপ
সরবরাহ ও িবয়

[২.৩.১] উৎপািদত আসবাপ
সরবরাহ/িবয়

হাজার বগ ট ১০ ৪১৫ ৩৭৩.৫ ৩৩২ ২৯০.৫ ২৪৯ ৪২১ ১০০ ১০

৩

বাংলােদশ
বনিশ উয়ন
কেপ ােরশেনর
নাফা ও
জনবেলর দতা
ি ;

৫

[৩.১] নাফা ি
[৩.১.১] উৎপািদত রাবার ও
আসবাবপ িবেয়র মােম
অিজত মাট নাফা

ল টাকা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ০

[৩.২] টপারেদর
টিপং সংা
িশণ

[৩.২.১] িশণ া টপােরর
সংা

সংা ২ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৫০ ৭১.৫ ১.৪৩

[৩.৩] যথাসমেয়
িকউরেম
িয়া স
করা।

[৩.৩.১] যথাসমেয় িকউরেম
িয়া সত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ ১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০১, ২০২২

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ৯০ ০.৯

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ১৫-১০-২০২০ ০ ০

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ৭০ ০.৩৫

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব  সংি
কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী
করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০ ০ ০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ২০ ০ ০

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০১, ২০২২

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ৩০ ০ ০

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ০ ০

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ১০০ ০.৫

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও ত
অিধকার বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ২৫ ০ ০

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ১৫-১০-২০২০ ০ ০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ০ ০

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২০ ০ ০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ০.৫

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ৩১-১২-২০১৯ ১০০ ০.৫



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০১, ২০২২

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ০

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১ ০ ০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ২

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪ ০ ০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ০৩-০২-২০২০ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ০৩-০২-২০২০ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

মাট সং ার: ৮২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত


