
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ২৩, ২০২৩

াস ািমশন কাানী িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ২৩, ২০২৩

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
ালািনর সালন
বা
শিশালীকরণ;

২৪

[১.১] রংর তথা দেশর উর
জনপেদ াস সালন পাইপলাইন
সসারণ

[১.১.১] সসািরত াস সালন
পাইপলাইন

িক.িম. ১০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৫

[১.২] নদী িসং (এইচিডিড
পিতেত)

[১.২.১] িসংত নদী সংা ৮ ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.৩] ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ [১.৩.১] ভৗত অবকাঠােমা িনিম ত সংা ৬ ৪ ৩ ২ ১ ১

২
ালািন িনরাপা
িকরণ;

২১

[২.১] িজিসএল নটওয়ােকর
মােম িবতরণ কাািনর কােছ
াস সরবরাহ

[২.১.১] সব েমাট সািলত াস িবিসএফ ৯ ৭৭১.০০ ১৭৮.৩৬

[২.২] াডা িসেেমর মােম
জাতীয় াস ীড পিরচালন

[২.২.১] াডা িসেেমর মােম
জাতীয় াস ীড পিরচািলত

ফাংশনাল-মাস ৬ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ৩

[২.৩] কাথিডক েটকশন িসেম
মিনটিরং

[২.৩.১] কাথিডক েটকশন
িসেম মিনটিরংত

% ৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

৩
ালািনর কায কর
বহার ও সরবরাহ
িকরণ;

১৪

[৩.১] লাভজনক পিরচালনার লে
রাজ সংহ

[৩.১.১] মাট সালন চাজ কা টাকা ৮ ৯৫০.০০ ৯০০.০০ ৮৫০.০০ ৮০০.০০ ৭৫০.০০ ২০৪.৮৩

[৩.২] -উপির পাইপলাইন ও
াপনাসেহর রংকরণ কাজ
সাদন

[৩.২.১] -উপির পাইপলাইন ও
াপনাসেহর রংকরণ কাজ
সািদত

সংা ৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ০

৪
মানবসদ-এর
কম দতা িকরণ;

১১

[৪.১] জনবেলর িশণ [৪.১.১] িশিত জনবল সংা ৫ ৯০০ ৫৬৪

[৪.২] অভরীণ িশখন সশন [৪.২.১] িশখন সশন পিরচািলত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৩] Knowledge
Sharing সশন

[৪.৩.১] Knowledge
Sharing সশন পিরচািলত

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ২

[৪.৪] জনবল িনেয়াগ [৪.৪.১] িনেয়াগত জনবল সংা ২ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ২৩, ২০২৩

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 ৫.২৩২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৫.৫২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৪০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.০১৬

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৮৭২

*সামিয়ক (provisional) ত


