
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

ঢাকা ইেলিক সাাই কাািন িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ

৩১

[১.১] ািতািনক
দতা ি

[১.১.১] বেকয়া াসকরণ সমমাস ৬ ১.৭ ১.৭৫ ১.৮০ ১.৬৩ িভশনাল

[১.১.২] িবল কােলকশন রিশও % ৪ ৯৯ ৯৮.৫ ৯৮ ৯৪.২১ িভশনাল

[১.১.৩] পাওনা পিরেশাধ মাস ৩ ১ ১.২৫ ১.৩০ ১ Un-Audited

[১.১.৪] িসআই রিশও % ৩ ৯৩ ৯২.৫ ৯২ ৮৮.৩৬ িভশনাল

[১.১.৫] ই-িজিপ টািরং % ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ২৬.৪৭ সা ৩৪

[১.১.৬] কাের রিশও অপাত ২ ১.৫০ ১.৪৫ ১.৪০ ১.৩৫ Un-Audited

[১.১.৭] ইক রিশও অপাত ২ ১ ০.৯৫ ০.৮০ ১ Un-Audited

[১.১.৮] ডবট সািভ স কভােরজ রিশও অপাত ২ ১ ০.৯৫ ০.৮০ ১ Un-Audited

[১.২] ািতািনক
সমতা ি

[১.২.১] িবৎ খােত দতা উয়েন িশণ দান জনঘা ২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ১৪.৭৬

[১.২.২] িজআইএস ডাটা হালনাগাদকরণ % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০

[১.২.৩] ERP বহার/ হালনাগাদকরণ % ২ ১০০ ৯৫ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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
িবৎ িবতরণ
বার উয়ন
করা

২৪

[২.১] িবৎ িবতরণ
লাইন সসারণ

[২.১.১] িবতরণ লাইন িনম াণ/আপেেডশন িকিম ৬ ১৮০ ১৭২ ১৬৫ ৯৮.২৭৫

[২.১.২] িবতরণ লাইন/াপনা পিরদশ ন সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ৭

[২.২] িসেম লস
াসকরণ

[২.২.১] িসেম লস % ৫ ৬.০০ ৬.১০ ৬.২০ ৬.২০ িভশনাল

[২.৩] ফটপ
সালার

[২.৩.১] ফটপ সালার াপন সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১১

[২.৪] ি-পইড
িমটার/াট  িমটার
াপন

[২.৪.১] ি-পইড িমটার/াট  িমটার াপন সংা ৫ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৫৯৩০

[২.৫] াহক সবার
মান ি

[২.৫.১] আবািসক (LT) িবৎ সংেযাগ দােনর
ে ণ া আেবদন াির পরবত ২ (ই) কম 
িদবেসর মে তদ স কের িডমা নাট
ইত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৮৩.৯৮

[২.৫.২] আবািসক (LT) িবৎ সংেযাগ দােনর
ে িডমা নােটর টাকা, িমটার ও সািভ স তার
(েযাজ ে) জমা দয়ার পরবত ২(ই) কম 
িদবেসর মে িবৎ সংেযাগ দান িনিতত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৮৭.৫৫

[২.৫.৩] ১১ কিভ ও তধ  ভােেজর িবৎ
সংেযাগ দােনর ে সকল শতািদ রণ সােপে
আেবদেনর ১৩ (তর) কম িদবেসর মে তদ স
কের িডমা নাট ইত

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৪

[২.৫.৪] ১১ কিভ ও তধ  ভােেজর িবৎ
সংেযাগ দােনর ে িডমা নােটর টাকা জমা,
সালার ােনল াপন, িমটার সরবরাহ, িমটার ট
এর পরবত ০২ (ই) কম  িদবেসর মে িবৎ
সংেযাগ দানত

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৭.৪০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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

নন িবৎ
সংেযাগ দান ও
াহক সি
িনিত করা

৮

[৩.১] নন সংেযাগ [৩.১.১] নন সংেযাগ দান সংা ৩ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ১৩১৪৪

[৩.২] ওভারেলাড
াফরমার
াসকরণ

[৩.২.১] ওভারেলাড াফরমার % ৩ ০.২ ০.২৫ ০.২৮

[৩.৩] াহক সি [৩.৩.১] গণনানী সংা ২ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ৬৬

৪

িনরিবি ও
মানসত িবৎ
সরবরাহ িনিত
করা

৭

[৪.১] িনরবি
িবৎ সরবরাহ
িনিতকরণ

[৪.১.১] SAIDI পিরমােপ য়ংিয় বা
চাত (শতকরা)

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[৪.১.২] SAIDI পিরমােপ য়ংিয় বা
চাত (সংা)

সংা ১ ৫০৫ ৪৫০ ৪০০ ৫০৫

[৪.১.৩] িসেম এভােরজ ইারাপশন িডউেরশন
ইনেড (SAIDI)

সময় ১ ৯৫০ ১০০০ ১০৫০ ৬৪.০২ িভশনাল

[৪.১.৪] িসেম এভােরজ ইারাপশন িেয়ি
ইনেড (SAIFI)

সংা ১ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ১.৭০ িভশনাল

[৪.২] মানসত
িবৎ সরবরাহ
িনিতকরণ

[৪.২.১] িত িবিলং পেয় এর পাওয়ার ফার % ৩ ৯০ ৮৯.৫ ৮৮ ৯৭.৩৭ িভশনাল



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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 ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৭৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৭৫

*সামিয়ক (provisional) ত


