
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, ২০২১

হােটল ইারাশনাল িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, 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 অবকাঠােমাগত উয়ন। ২৫

[১.১] ওয়ািশং ইার লী াের
জ মিশন য়

[১.১.১] দরপ আহবান ও
ায়ন

তািরখ ৩ ৩১-১০-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ১৫-০১-২০২২ ০৮-০৯-২০২১

০১ লাই, ২০২১ ি
তািরখ দরপ আহবান
করা হেয়েছ এবং
০৮/০৯/২০২১ ি
তািরখ দরপ ায়ন
কাজ স হেয়েছ।

[১.১.২] য়কায  সাদন % ২ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০ কায ম চলমান আেছ

[১.২] লী াের জ ভায়াম
াই মিশন য়

[১.২.১] দরপ আহবান ও
ায়ন

তািরখ ৩ ৩১-১০-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ১৫-০১-২০২২ ২২-০৯-২০২১

লী ার ভায়াম
াই মিশন েয়র
জ ২২, সের
২০২১ ি। তািরখ
দরপ আহবান করা
হেয়েছ।

[১.২.২] য়কায  সাদন % ২ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০

[১.৩] ঝণ া রোর সংার ও উয়ন
[১.৩.১] সংার ও উয়ন
কায  সত

% ৩ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০

[১.৪] বলেমর জ অন-লাইন
ইউিপএস য় ও সংাপন

[১.৪.১] য় ও
সংাপনকায  সাদনত

% ৩ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০

[১.৫] ইচ িগয়ার অপােরশনাল
াটাির য়

[১.৫.১] দরপ আহবান ও
ায়ন

তািরখ ৩ ৩১-০৯-২০২১ ২৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২২ ১৫-১২-২০২২ ২২-০৯-২০২১

্ইচ িগয়ার
অপােরশনাল াটাির
েয়র িনিম ২২
সের ২০২১ ি
তািরখ দরপ আহবান
করা হেয়েছ

[১.৫.২] য়কায  সাদন % ৩ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০

[১.৬] ৫০আর এ এইচ ইউ িলং
কেয়ল য়

[১.৬.১] ৫০আর এ এইচ
ইউ িলং কেয়ল য়ত

% ৩ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, 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%

২
হােটল পিরচালনায়
সহেযািগতা দান এবং
তদারিক করা।

২০

[২.১] ২০২২ সােলর বসািয়ক
পিরকনা অযায়ী বােজট ণয়ন

[২.১.১] ২০২২ সােলর
বসািয়ক পিরকনা
অযায়ী বােজট ণয়নত

তািরখ ৫ ১৫-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ১৫-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২

[২.২] ২০২২ সােলর বােজট
SCFA কিম কক ায়ন ও
পািরশ

[২.২.১] ২০২২ সােলর
বসািয়ক বােজট
SCFA কিম কক
পািরশত

তািরখ ৫ ০৭-০২-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ১৫-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২

[২.৩] ২০২২ সােলর বােজট
পিরচালনা পষ দ কক অেমাদন

[২.৩.১] ২০২২ বােজট
পিরকনা পিরচালনা পষ দ
কক অেমাদনত

তািরখ ৫ ০৩-০৩-২০২২ ১৫-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২

[২.৪] অি িনব াপন বা যথাযথ
কায কর করার লে ফায়ার সািভ স
ও িসিভল িডেফের অংশেণ ফায়ার
িডল আেয়াজন

[২.৪.১] ফায়ার িডল
আেয়াজনত

তািরখ ৫ ১৫-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ ১৫-০১-২০২২

৩
বসার সসারণ ও
সার

১৫

[৩.১] িবিভ সরকাির সংা ও
করেপােরট অিফেস সলস কল

[৩.১.১] সলস কল স সংা ৫ ৪৬৫ ৪৬০ ৪৫৫ ৪৫০ ৪৪২ ১৮০

[৩.২] িবিভ উৎসব উপলে ইেভ
আেয়াজন

[৩.২.১] ইেভ আেয়ািজত সংা ৫ ৪ ১

২৭ সের ২০২১ ি
তািরখ িব পয টন
িদবস উপলে বা্ংলা
ড ফিভাল
আেয়াজন ও কােফ
বাজার ররয় ২৭%
িডসকাউ দান।

[৩.৩] িবিভ ােকজ সংা
চারণা

[৩.৩.১] ােকজ সংা
চারণা স

সংা ৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ৭

৪
কম কতা/কম চারীেদর
দতা ি ও মানব
সদ উয়ন।

১০

[৪.১] হােটেলর
কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান

[৪.১.১] িশণ
আেয়ািজত

ঘা ৫ ১২০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮৮০০ ৮৫০০ ৪২০৫

[৪.২] হােটেলর কম চারীেদরেক
অেরণা দােনর লে ব
এেসািসেয়ট িনব াচন করা

[৪.২.১] ব এেসািসেয়ট
িনব ািচত

সংা ৫ ১৪ ১২ ৪



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, 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%

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


