
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, ২০২২

াস ািমশন কাানী িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, 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
ালািনর সালন
বা
শিশালীকরণ;

১৮

[১.১] াস সালন পাইপলাইন সসারণ
[১.১.১] সসািরত াস
সালন পাইপলাইন

িক.িম. ৬ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩০ ৭৭

[১.২] াস শন িনম াণ
[১.২.১] াস শন
িনিম ত

সংা ৫ ৩ ২ ১ ১

[১.৩] নদী িসং (এইচিডিড পিতেত) [১.৩.১] িসংত নদী সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৪] ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ
[১.৪.১] ভৗত
অবকাঠােমা িনিম ত

সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫

২
ালািন িনরাপা
িকরণ;

১৭

[২.১] িজিসএল নটওয়ােকর মােম
িবতরণ কাািনর কােছ াস সরবরাহ

[২.১.১] সব েমাট
সািলত াস

িবিসএফ ৮ ৯২০.০০ ৯০০.০০ ৮৭০.০০ ৮৪০.০০ ৮২০.০০ ২৮৬.৮৮

[২.২] াডা িসেেমর মােম জাতীয় াস
ীড পিরচালন

[২.২.১] াডা িসেেমর
মােম জাতীয় াস
ীড পিরচািলত

ফাংশনাল-মাস ৪ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ৩

[২.৩] কাথিডক েটকশন িসেম পিরচালন
[২.৩.১] কাথিডক
েটকশন িসেম
পিরচািলত

িক.িম. ৩ ২২১০ ১৯৮০ ১৭৬০ ১৫৪০ ১৩২০ ২২১০

[২.৪] াস সালন পাইপলাইন াপ
িডিজটালাইেজশন

[২.৪.১] িডিজটালাইজড
পাইপলাইন

িক.িম. ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৩৮.১৫

৩
ালািনর কায কর
বহার ও
সরবরাহ িকরণ;

১৫

[৩.১] লাভজনক পিরচালনার লে রাজ
সংহ

[৩.১.১] মাট সালন
চাজ

কা টাকা ৭ ১০৬০.০০ ৯৫০.০০ ৮৪৪.০০ ৭৩৭.০০ ৬৩০.০০ ৩৫৬.২৫

[৩.২] কেসর শন (আগ ও এেলা)-
এর অপােরশন

[৩.২.১] কেসর
শেনর অপােরশন
কায ম সািদত

ফাংশনাল
মিশন-মাস

৫ ৪৮ ৩৬ ২৪ ১২ ১২

[৩.৩] Onstream
Cleaning/Intelligent
Pigging কাজ সাদন

[৩.৩.১] Pigging
কাজ সািদত

িক.িম. ৩ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, 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%

৪
মানবসদ-এর
কম দতা
িকরণ;

১০

[৪.১] জনবেলর িশণ [৪.১.১] িশিত জনবল সংা ৬ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০

[৪.২] অভরীণ িশখন সশন
[৪.২.১] িশখন সশন
পিরচািলত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৪.৩] জনবল িনেয়াগ
[৪.৩.১] িনেয়াগত
জনবল

সংা ২ ১১৫ ১০৫ ৯২ ৮১ ৬৯ ১১৫

৫
িজববষ  উপলে
হীত জনিহতকর
কায সহ।

১০

[৫.১] ববর জীবনাদেশ র উপর বই িবিভ
িশা িতােন িবতরণ

[৫.১.১] িবতরনত বই সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

[৫.২] জন কাণখী িতােন/ েদর
মােঝ ইলেচয়ার িবতরণ

[৫.২.১] িবতরণত
ইলেচয়ার

সংা ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮

[৫.৩] েরাপন [৫.৩.১] রাপনত  সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০

[৫.৪] িছলেদর মে খা ও শীতব
িবতরন

[৫.৪.১] িবতরনত খা জন ২ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০

[৫.৪.২] িবতরনত
শীতব

সংা ২ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, 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 ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৯.৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৯৬

*সামিয়ক (provisional) ত


