
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, ২০২২

জালালাবাদ াস ািমশন এ িডিিবউশন িসেম িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, 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
াস িনরাপা
িনিত করা।

২০

[১.১] আজািতক
কাািন হেত া াস
িবয়

[১.১.১] িবয়ত াস। এমএমিসএম ১০ ২১২৩.৭৬ ১৮৯৭.৭৩ ১৬৯৯.৯১ ১৪৭২.৪৭ ১২৭৪.২৬ ৪৮৩.১৬৭

[১.২] দশীয় কাািন
হেত া াস িবয়

[১.২.১] িবয়ত াস। এমএমিসএম ১০ ১৪৬৫.৮৪ ১২৭৪.২৬ ১১৩২.৬৭ ৯৯১.০৯ ৮৪৯.৫০ ৫০২.৪১৩

২
াস সংেযাগ ও
াহক সবার
মােনায়ন ।

১৫

[২.১] াস সংেযাগ ।
[২.১.১] সংেযাগত
াহক সংা।

সংা ১০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫

[২.২] বসরকাির
িবিনেয়াগ িবকােশ
পদেপ হন।

[২.২.১] বজা / এসইেজড
িশ সংেযােগর আেবদন
িনির সময়সীমা।

িদন ৫ ৩০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৬০ ২১

া
আেবদনসহ
২১ িদেনর মে
িনি করা
হেয়েছ।

[২.৩] ি-পইড াস
িমটার াপন

[২.৩.১] ি-পইড াস
িমটার ািপত

সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০

৩ মানব সদ উয়ন। ১৫
[৩.১] জনবল িশণ [৩.১.১] জনবল িশণ সংা ১০ ২১০ ১৯০ ১৬৮ ১৪০ ১২৬ ৭২

[৩.২] অভরীণ িশখন
সশন পিরচালনা

[৩.২.১] িশখন সশন
পিরচািলত

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

৪
বেকয়া পাওনা ০৩
মােসর গড় িবেয়র
সমকরণ।

১০
[৪.১] বেকয়ার সম
মাস াসকরণ

[৪.১.১] বেকয়া সম
মাস

সংা ১০ ৩.০০ ৩.৩৩ ৩.৭৪ ৪.২৯ ৫.০০ ২.৮৭

৫
পাইপলাইন িনম াণ /
াপন ।

১০
[৫.১] নন পাইপলাইন /
ােলিং পাইপলাইন
িনম াণ।

[৫.১.১] পাইপলাইন
িনম াণ

িকঃিমঃ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২২.০৬৫



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, 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 ৬.৫০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৮.৩০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.০৮

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৬১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৬৩

*সামিয়ক (provisional) ত


