
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ২৬, ২০২১

পিমাল াস কাানী িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ২৬, 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
ালািন িনরাপা
িনিতকরণ

২৫

[১.১] াস িবয় [১.১.১] িবয়ত ােসর পিরমান িবিসএফ ১৫ ৪৫ ৪১ ৩৭ ৩৩ ৩০ ৪.৯৫

[১.২] াস সরামািদ য় (রেলটর,
িমটার, ভা, পাইপ ও িফংস)

[১.২.১] য়ত াস সরামািদর
পিরমান

লট ৫ ৩ ২ ১ ০ ০ ০

[১.৩] াস পাইপলাইন াপন [১.৩.১] ািপত পাইপলাইেনর দঘ  িক.িম. ৫ ২ ১.৮০ ১.৭০ ১.৫০ ১.৪০ ০.৭১

২
দশাপী
ালািনর সায়ী
বহার িকরণ

২৫

[২.১] অৈবধ ও খলাপী াহকেদর সংেযাগ
িবি করা

[২.১.১] িবিত সংেযাগ সংা সংা ১০ ৪৮০ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৫০ ৪.১২

[২.২] ইিভিস িমটার াপন
[২.২.১] াপনত ইিভিস িমটার
সংা

সংা ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০

[২.৩] নন াস সংেযাগ দান [২.৩.১] সংেযাগ সংা সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০

[২.৪] বধ াহেকর অৈবধ কায ম/বেকয়ার
কারেণ িবিত াহকেদর নঃসংেযাগ

[২.৪.১] নঃসংেযাগ সংা সংা ৫ ৪০০ ৩৭০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২

[২.৫] িেপইড িমটার াপন
[২.৫.১] াপনত িেপইড িমটার
সংা

সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৩
মানব সেদর
কম দতা
িকরণ

২০

[৩.১] মানব সদ উয়ন
[৩.১.১] িশণা কম কতা /
কম চারী

সংা ১০ ১৩০ ১২০ ১০৫ ৯৫ ৮৫ ১০

[৩.২] িজব বষ  উদযাপন উপলে
িশণ দােনর মােম ওেয়ার ও
িফটার তির

[৩.২.১] িশণা ওেয়ার ও
িফটারেদর সংা

সংা ৪ ৮ ৬ ৪ ০

[৩.৩] িজব বষ  উদযাপন উপলে
জনিহতকর উোগ

[৩.৩.১] গরীব ছা/ছাীেদর
বাইসাইেকল িবতরণ অথবা 
মিহলােদর সলাই মিশন িবতরণ

সংা ৪ ১০ ৮ ৬ ৪ ০

[৩.৪] অভরীন িশখন সশন পিরচালনা [৩.৪.১] িশখন সশন পিরচািলত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ২৬, 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 ২.২০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৩৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.১৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৮১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩০

*সামিয়ক (provisional) ত


