
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, ২০২২

পিমাল াস কাানী িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, 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
ালািন
িনরাপা
িনিতকরণ

২৫

[১.১] াস িবয়
[১.১.১] িবয়ত ােসর
পিরমাণ

িবিসএফ ১০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ১৩.৮১৪

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

[১.২.১] য়ত াস
সরামািদর পিরমাণ

লট ৫ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.৩] াস পাইপলাইন াপন
[১.৩.১] ািপত পাইপ
লাইেনর দঘ 

িকঃ িমঃ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০.৪২৪

[১.৪] রংর, নীল ফামারী ও
পীরগ শহর এলাকায় াস
পাইপ লাইন নটওয়াক িনম াণ
ক

[১.৪.১] লাইন পাইপ
য়/সংহ

িকঃ িমঃ ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮

[১.৪.২] িম অিধহণ একর ২ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩
িম অিধহণ ৭ একেরর পিরবেত
৬ একর িনধ ারেণর াব রণ
করা হেয়েছ।



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, 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%

২

দশাপী
ালািনর
সায়ী বহার
িকরণ

২৫

[২.১] অৈবধ ও খলাপী
াহকেদর সংেযাগ িবি করা

[২.১.১] িবিত
সংেযাগ সংা

সংা ১০ ৩০০ ২১৬ ১৯২ ১৬৮ ১৪৪ ১৩৫
িবিত সংেযাগ সংা ৩০০
এর পিরবেত ২৭০ িনধ ারেণর
াব রণ করা হেয়েছ।

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

সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ১৩

ািপত ইিভিস িমটােরর সংা ৫
এর পিরবেত াহক আিঙনায় ৬
এবং িবিভ াস াপনায় ১০
মাট ১৬ িনধ ারেণর াব রণ
করা হেয়েছ।

[২.৩] নন াস সংেযাগ/
লাড ি / াস সরামািদ
নিবাস

[২.৩.১] সংেযাগ সংা সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫

নন াস সংেযাগ/লাড ির
সংা ৫ এর পিরবেত ৩
িনধ ারেণর াব রণ করা
হেয়েছ।

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

[২.৪.১] নঃসংেযাগ
সংা

সংা ৫ ২০০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ১৬৩
নঃসংেযােগর সংা ২০০ এর
পিরবেত ১৮০ িনধ ারেণর াব
রণ করা হেয়েছ।

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

সংা 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 ১০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ১৩৭

সিমনার, কম শালা, িশখন সশন
তীত মা ানীয় ও বেদিশক
িশেণ অংশহনকারী
িশণাথর সংা



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, 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%

[৩.২] জনিহতকর উোগ/
কানলক কায ম

[৩.২.১]  ও প
লাকেদর মােঝ ইল
চয়ার িবতরণ / সলাই
মিশন িবতরন

সংা ৪ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.৩] অভরীন িশখন সশন
পিরচালনা

[৩.৩.১] িশখন সশন
পিরচািলত

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৪] লাকবল িনেযাগ

[৩.৪.১] িনেয়াগ িবি
কাশ

তািরখ ৩ ১৫-০৯-২০২২

িনেয়াগ িবি কােশর তািরখ
১৫/০৯/২০২২ এর পিরবেত
১৫/১১/২০২২ িনধ ারেণর াব
রণ করা হেয়েছ।

[৩.৪.২] িনেয়াগ সংা
িলিখত/ মৗিখক পরীা
হণ

তািরখ ০.৫ ১৫-০৩-২০২৩

িনেয়াগ সংা িলিখত/মৗিখক
পরীা হেণর তািরখ
১৫/০৩/২০২৩ এর পিরবেত
১৫/০৪/২০২৩ িনধ ারেণর াব
রণ করা হেয়েছ।

[৩.৪.৩] িনেয়াগ প জাির
করন

তািরখ ০.৫ ১৫-০৬-২০২৩



া: ৫ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, 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 ১.৬০

“ওএই সংেশাধন
ও অেমাদন হণ”
কায ম বাবায়েনর
সময় ১ম কায়াট ােরর
পিরবেত ৪থ  কায়াট ার
িনধ ারেণর াব রণ
করা হেয়েছ।

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.৫৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.০০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৭৮

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.২৪

*সামিয়ক (provisional) ত


