
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৭, ২০২০

নদ ান ইেলকিিস সাাই কাািন িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৭, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ািতািনক দতা
ও সমতা ি

৩৩

[১.১] ািতািনক
দতার উয়ন (আিথ ক)

[১.১.১] বেকয়া াসকরণ সমমাস ৮ ৩.০০ ৩.৩০ ৩.৬০ ৩.৭৫ ৩.৯০ ২.৪৫

[১.১.২] িবল কােলকশন রিশও % ৮ ৯৮.০০ ৯৭.০০ ৯৭.৪০ ৯৭.৩০ ৯৭.২০ ১০৫.২৫

[১.১.৩] পাওনা পিরেশাধ মাস ৪ ১.৪ ১.৫ ১.৬ ১.৭ ১.৮ ১

[১.১.৪] কাের রিশও রিশও ৪ ২ : ১ ১.৮ : ১ ১.৬ : ১ ১.৪ : ১ ১.২ : ১ ০.৯

[১.১.৫] ইক রিশও রিশও ৪ ১ : ১ ১ : ০.৯০ ১ : ০.৮০ ১ : ০.৭০ ১ : ০.৬০ ০.৮৭

[১.১.৬] িডএসএল পেম  িদ
গভেম

টাকা ০

এখনও
িডএসএল
দয়ার সময়
হয় নাই।

[১.১.৭] ডব সািভ স কাভােরজ
রিশও

রিশও ০
এখনও ডথ
সািভ েসর দ
েদয় হয় নাই।

[১.২] কািরগির
সমতার উয়ন

[১.২.১] ই িজিপ টািরং (১০০
কার িনেচ) যা েযাজ

% ৪ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৯৩.৩৩

[১.২.২] এিডিপ বাবায়ন (আিথ ক) টাকা ১
বতমান+
১০% বেকয়া

বতমান+ ৮%
বেকয়া

বতমান+
৬% বেকয়া

বতমান+
৪% বেকয়া

বতমান+
২% বেকয়া

২
িবৎ িবতরণ
বার উয়ন

২২

[২.১] িবতরণ লাইন
িনম ান

[২.১.১] িবতরণ লাইন িনম ান িক.িম. ৭ ১৫০০ ১৪০০ ১৩৫০ ১২০০ ১১৫০ ৪৩৬

[২.২] উপেকের উয়ন
[২.২.১] উপেক িনম াণ/
উপেকের মতা ি

এমিভএ ৬ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১০৫

[২.৩] িসেম লস াস
[২.৩.১] িবতরণ বার িসেম
লস

% ৭ ১১.০০ ১১.১০ ১১.১৫ ১১.২০ ১১.৩০ ৭.৭৮

[২.৪] নটিমটার াপন [২.৪.১] ািপত সংা সংা ১ ০৫ ১০ ১৫ ১৮ ২০ ১

[২.৫] িজআই এস
ািপং

[২.৫.১] িফ সােভ  এবং
িজআইএস ডাটা কােলকশন

% ০.৫ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ৪

[২.৬] াডা
ইিনিশেয়শন

[২.৬.১] িফিজিবিল ািড % ০.৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ১৬



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৭, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
নন িবৎ সংেযাগ
ও াহক সবার
মােনায়ন

১৪

[৩.১] নন সংেযাগ [৩.১.১] নন সংেযাগ দান সংা ৮ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৩০৫৭

[৩.২] িেপইড িমটার
াপন

[৩.২.১] িেপইড িমটার াপন সংা ২ ৩০০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৫০০ ২৮০০০

[৩.৩] ওভারেলােডড
াফরমার এর সংা
াসকরণ

[৩.৩.১] ওভারেলােডড াফরমার
এর শতকরা হার

% ২ ০.১২ ০.১৫ ০.২ ০.৩ ০.৪ ০.০৫

[৩.৪] াহক সি [৩.৪.১] গণনািন সংা ২ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ৫৭

৪

জনগেণর আথ -
সামািজক উয়েনর
লে িনরিবি ও
মানসত িবৎ
সরবরাহ িনিত
করা

৬

[৪.১] িনরবি িবৎ
সরবরাহ িনিতকরণ

[৪.১.১] িসেম অাভােরজ
ইােরপশন িডউেরশন ইনেড
(SAIDI)

িমিনট ২ ৪৫০ ৩৮০ ৩৫০ ৩০০ ২৬০ ১৮৩.৬৭

[৪.১.২] িসেম অাভােরজ
ইােরপশন িেকােয়ি ইনেড
(SAIFI)

বার/সংা ২ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০ ১০.৪

[৪.২] মানসত িবৎ
সরবরাহ িনিতকরণ

[৪.২.১] িবিলং পেয় এ পাওয়ার
ফার

% ২ ৯০.০ ৯১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৭, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৭, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮৫

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০২-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক
উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০ ১৩-০৩-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ১৫-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ১৫-০৪-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব  সংি
কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী
করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২০০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২০০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৯৫

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৭, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ৩

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও ত
অিধকার বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৯০

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ০২-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ৩১-১২-২০১৯



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৭, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১৬-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫৮.৭

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১১.৮৮

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ০৩-০২-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ০৩-০২-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


