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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

জনসাধারেণর কােছ িবেতর ফল পৗঁেছ দয়ার লে িবৎ িবভাগ িনরলস েচা চািলেয় যাে। িবৎ খােতর কসহ বাবায়েনর
ফেল ২০০৯ সােলর ািপত উৎপাদন মতা ৪,৯৪২ মগাওয়াট থেক ি পেয় ২০২২ সােলর মাচ  ২০২২ পয  ২৫,৫৬৬ (কাপভ ও
নবায়নেযা ালািনসহ)  মগাওয়ােট  উীত  হেয়েছ।  গত  ১৩  বছের  িবতরণ  িসেম  লস  ায়  ৫.৮৫% াস  পেয়েছ।  িবৎ  উৎপাদেনর
পাশাপািশ িবৎ সরবরাহ িনিতকরেণর লে াপক কম িচ হণ করা হেয়েছ। এরই ফলিতেত এ সমেয় ৫,৪০২ সািকট িকেলািমটার
সালন লাইন ও ৩ ল ৬২ হাজার িকেলািমটার িবতরণ লাইন িনম াণ করা হেয়েছ এবং নন ৩ কা ১৪ ল াহকেক িবৎ সংেযাগ
দওয়া  হেয়েছ।  ফেল  িবৎ  িবধাা  জনেগাীর  সংা  ৪৭%  থেক  ১০০%  এ  উীত  হেয়েছ।  মাথািপ  িবৎ  উৎপাদন  ৪৩৩
িকেলাওয়াট-ঘা  থেক  ি  পেয়  ৫৬০  িকেলাওয়াট-ঘা  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সীিমত সদ িদেয় আমােদর মত উয়নশীল দেশর চািহদার সােথ ভারসা রা কের িবৎ উৎপাদন করা কন কাজ। িব রাজনীিতেত
পিরবতন, বেদিশক িবিনেয়াগাস এবং িনজ সেদর সীমাবতা িবৎখােত উয়েনর জ এক বড় সমা। িবৎ খােতর পিরকনা
অযায়ী  িবৎ উৎপাদন মতা দড়ােব ২০৩০ সােল ৪০ হাজার মগাওয়াট এবং ২০৪১ সােল ৬০ হাজার মগাওয়াট। িবৎ উৎপাদেনর
াথিমক ালািন সরবরাহ করা এক বড় চােল। িবৎ উৎপাদেনর জ ািতক ােসর উপর িনভরশীলতা িদন িদন কেম যাে।
২০০৯-১০ অথ  বছের াস থেক িবৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ায় ৮৯% যা ২০২১-২২ অথ  বছের কেম ৬০.৪৪% হেয়েছ। ২০০৯-১০
অথ  বছের তরল ালািন থেক িবৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ৫.৯৩ শতাংশ যা ২০২১-২২ অথ  বছের ি পেয় ২৪.২৩% শতাংেশ
দিড়েয়েছ। তরল ালািনর শতভাগ িবেদশ থেক আমদািন করেত হয়। িবধায় িবল পিরমাণ বেদিশক অথ  য় করেত হয়। ালািন
িনরাপা িবধােনর লে নন পিরকনা অযায়ী িবৎ উৎপাদেনর জ াস/এলএনিজ ও কয়লােক  ালািন িহেসেব িবেবচনা করা
হেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

িবৎ খােতর িহত পিরকনা বাবায়েন এর জ কে অথ ায়ন, িবিনেয়াগি, ালািন বিখকরণ, দ জনবল িতা ইতািদ
কায ম হণ করা হেয়েছ। িবৎখােতর পারফরেম উয়ন ও উত াহক সবা িনিতকরেণর লে িবৎ উৎপাদেনর পাশাপািশ পয া
িবৎ সালন ও িবতরণ অবকাঠােমা িনম াণ ও আইিস কায ম হণ করা হেয়েছ। মাচ  ২০২২ সােল দেশর শতভাগ জনগণ িবৎ
িবধার আওতায় এেসেছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১) িবৎ খােতর দর/সংা/কাািনসেহর ব বত অথ বছেরর বািষ ক এিপএ অজন ায়ন
২) িবৎখােতর ৫ চক যথা-িবতরণ ও সালন লস, SAIDI, বেকয়া ও িবৎ সংেযােগর িতেবদন
৩) িবৎ সবা সংা জনমত যাচাই
৪) ইেলকিকাল টিং াবেরটরী াপেনর পরামশ ক িনেয়াগ
৫) িড নটওয়ােকর টাওয়ার াপেনর অপমাম এিরয়া িবষেয় কািরগরী সিমা
৬) সৗর িবৎ কে জিম বখী বহার সংা সমীা
৭) ERP এর মােম চার মিডউল বাবায়ন এর অধ বািষ ক ও বািষ ক িতেবদন
৮) কম কতা/কম চারীেদর ৭০ জনঘা িশণ দান
৯) এিডিপ (আিথ ক) বাবায়ন
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, পাওয়ার সল

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর .................
মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

যৗিক ও সহনীয় ে সকল জনগেণর জ িনভরেযা ও মানসত িবৎ সরবরাহ করা।

১.২ অিভল (Mission)
িবৎ উৎপাদন, সালন ও িবতরণ খােতর সমিত উয়েনর মােম ২০৩০ সােলর মে সবার জ সায়ী ে মানস ও
িনরবি িবৎ সরবরাহ িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ািতািনক দতা ি
২. িবৎ খােতর উৎপাদন, সালন ও িবতরণ খােতর উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবৎ খােতর দর/সংা/কাািন সেহর ব বত অথ বছেরর বািষ ক এিপএ অজন ায়ন
২. িবৎ খােতর সংা/কাািন সেহর এিপএ ি ায়ন
৩. িবৎখােতর ৫ চেকর অগিতর িতেবদন
৪. িবৎ সবা সংা জনমত যাচাই
৫. ইেলকিকাল টিং াবেরটরী াপেনর পরামশ ক িনেয়াগ
৬. িড নটওয়ােকর টাওয়ার াপেনর অপমাম এিরয়া িবষেয় কািরগরী সিমা
৭. সৗর িবৎ কে জিম বখী বহার সংা সমীা
৮. ERP এর মােম চার মিডউল বাবায়ন
৯. িশণ দান
১০. এিডিপ (আিথ ক) বাবায়ন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

িবৎ িবধাা জনেগাির আওতা
সসারণ

িবৎ িবধাা জনেগাীর আওতা
সসারণ

% ৯৯.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ িবতরণ সংা / কাািন িবতরণ সংা / কাািন

িবৎ িবতরণ বার উয়ন িবৎ িবতরণ বার উয়ন % ৮.৪৮ ৭.২ ৮.৪ ৮.৪ ৮.৪ িবৎ িবতরণ সংা/ কাািন
িবৎ িবতরণ সংা/
কাািনর িসেম লস
িতেবদন

িনরবি িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ
িনরবি িবৎ সরবরাহ
িনিতকরণ

িমিনট ১০৯২ ৭৪১ ১০৪০ ১০৩০ ১০২০ িবতরন সংা ও কাািন সাইিদ সাইিফর িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ািতািনক
দতা ি

৪১

[১.১] িবৎ সবা সংা
জনমত যাচাই

[১.১.১] ইনেসপশন
িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০১.২৩ ১৫.০২.২৩ ২২.০২.২৩ ২৮.০২.২৩ ১০.০৩.২৩

[১.১.২] ইনেটিরম
িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ২২.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১০.০৫.২৩

[১.১.৩] াফট
ফাইনাল িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৬.২৩ ১৫.০৭.২৩ ২২.০৭.২৩ ৩১.০৭.২৩ ১০.০৮.২৩

[১.১.৪] ি ার তািরখ তািরখ ১ ৩১.১২.২২ ১৫.০১.২৩ ২২.০১.২৩ ৩১.০১.২৩ ১০.০২.২৩

[১.২] ইেলকিকাল
টিং াবেরটরী
াপেনর জ পরামশ ক
িনেয়াগ

[১.২.১] ইনেসপশন
িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০১.২৩ ১৫.০২.২৩ ২২.০২.২৩ ২৮.০২.২৩ ১০.০৩.২৩

[১.২.২] ইনেটিরম
িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৩.২৩ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১০.০৫.২৩

[১.২.৩] াফট
ফাইনাল িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৬.২৩ ১৫.০৭.২৩ ২২.০৭.২৩ ৩১.০৭.২৪ ১০.০৮.২৩

[১.২.৪] ি
ার

তািরখ তািরখ ১ ৩১.১২.২২ ১৫.০১.২৩ ২২.০১.২৩ ৩১.০১.২৩ ১০.০২.২৩

[১.৩] িড নটওয়ােকর
টাওয়ার াপেনর
অপমাম এিরয়া িবষেয়
কািরগরী সিমা

[১.৩.১] ইনেসপশন
িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০১.২৩ ১৫.০২.২৩ ২২.০২.২৩ ২৮.০২.২৩ ১০.০৩.২৩

[১.৩.২] ইনেটিরম
িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ২২.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১০.০৫.২৩

[১.৩.৩] াফট
ফাইনাল িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৬.২৩ ১৫.০৭.২৩ ২২.০৭.২৩ ৩১.০৭.২৩ ১০.০৮.২৩

[১.৩.৪] ি
ার

তািরখ তািরখ ১ ৩১.১২.২২ ১৫.০১.২৩ ২২.০১.২৩ ২৯.০১.২৩ ১০.০২.২৩

[১.৪] সৗর িবৎ কের
জিম বখী বহার
সংা সমীা

[১.৪.১] ইনেসপশন
িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৭.২২ ১৫.০৮.২৩ ২২.০৮.২৩ ৩১.০৮.২৩ ১০.০৯.২৩

[১.৪.২] ইনেটিরম
িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৮.২২ ১৫.০৯.২৩ ২২.০৯.২৩ ৩০.০৯.২৩ ১০.১০.২৩

[১.৪.৩] াফট
ফাইনাল িতেবদন

তািরখ তািরখ ২ ২০.১১.২২ ২৭.১১.২২ ০৪.১২.২২ ১১.১২.২২ ১৪.১২.২২

[১.৪.৪] ফাইনাল
িতেবদন

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২২ ১৮.১২.২২ ২২.১২.২২ ২৫.১২.২২ ৩১.১২.২২

[১.৫] ERP এর মােম
চার মিডউল বাবায়ন
এর বািষ ক িতেবদন

[১.৫.১] ফাইনাল
িতেবদন

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.০৬.২৩

[১.৬] িশণ দান
[১.৬.১] বািষ ক গড়
িশণ

গড় % ৪ ৭০

[১.৭] এিডিপ (আিথ ক)
বাবায়ন

[১.৭.১] এিডিপ
বাবায়ন

মিত % ৪ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িবৎ খােতর
উৎপাদন,
সালন ও
িবতরণ খােতর
উয়ন

২৯

[২.১] িবৎ খােতর
দর/সংা/কাািন
সেহর ব বত অথ বছেরর
বািষ ক এিপএ অজন
ায়ন

[২.১.১] ২০২১-২২
অথ বছেরর এিপএ’র
বািষ ক অগিত
ায়ন

তািরখ িতেবদন ১৭ ৩১.১২.২২

[২.২] িবৎখােতর ৫
চক যথা- িবতরণ ও
সালন লস, SAIDI,
বেকয়া ও িবৎ
সংেযােগর িতেবদন

[২.২.১] ১ম
মািসক

তািরখ িতেবদন ৩ ৩১.১০.২২

[২.২.২] ২য়
মািসক

তািরখ িতেবদন ৩ ৩১.০১.২৩

[২.২.৩] ৩য়
মািসক

তািরখ িতেবদন ৩ ৩০.০৪.২৩

[২.২.৪] ৪থ 
মািসক

তািরখ িতেবদন ৩ ৩১.০৭.২৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  মহাপিরচালক,  পাওয়ার  সল,  সিচব,  িবৎ  িবভাগ:  িবৎ,  ালািন  ও  খিনজ  সদ  মণালয়-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  িবৎ  িবভাগ:  িবৎ,  ালািন  ও  খিনজ  সদ  মণালয়  িহসােব  মহাপিরচালক,  পাওয়ার  সল-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
পাওয়ার সল

তািরখ

সিচব
িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ১৬, ২০২২ ১৬:৩২ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, িডেসর ২৮, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ADP Annual Development Progmram

২ এিপএ এয়াল পারফরেম এিেম

৩ মঃওঃ মগাওয়াট



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ১৬, ২০২২ ১৬:৩২ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, িডেসর ২৮, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[১.১] িবৎ সবা সংা জনমত যাচাই

[১.১.১] ইনেসপশন িতেবদন

[১.১.২] ইনেটিরম িতেবদন

[১.১.৩] াফট ফাইনাল িতেবদন

[১.১.৪] ি ার

[১.২] ইেলকিকাল টিং াবেরটরী াপেনর জ পরামশ ক িনেয়াগ

[১.২.১] ইনেসপশন িতেবদন

[১.২.২] ইনেটিরম িতেবদন

[১.২.৩] াফট ফাইনাল িতেবদন

[১.২.৪] ি ার

[১.৩] িড নটওয়ােকর টাওয়ার াপেনর অপমাম এিরয়া িবষেয় কািরগরী সিমা

[১.৩.১] ইনেসপশন িতেবদন

[১.৩.২] ইনেটিরম িতেবদন

[১.৩.৩] াফট ফাইনাল িতেবদন

[১.৩] িড নটওয়ােকর টাওয়ার াপেনর অপমাম এিরয়া িবষেয় কািরগরী সিমা [১.৩.৪] ি ার

[১.৪] সৗর িবৎ কের জিম বখী বহার সংা সমীা

[১.৪.১] ইনেসপশন িতেবদন

[১.৪.২] ইনেটিরম িতেবদন

[১.৪.৩] াফট ফাইনাল িতেবদন

[১.৪.৪] ফাইনাল িতেবদন

[১.৫] ERP এর মােম চার মিডউল বাবায়ন এর বািষ ক িতেবদন [১.৫.১] ফাইনাল িতেবদন

[১.৬] িশণ দান [১.৬.১] বািষ ক গড় িশণ

[১.৭] এিডিপ (আিথ ক) বাবায়ন [১.৭.১] এিডিপ বাবায়ন

[২.১] িবৎ খােতর দর/সংা/কাািন সেহর ব বত অথ বছেরর বািষ ক এিপএ অজন ায়ন [২.১.১] ২০২১-২২ অথ বছেরর এিপএ’র বািষ ক অগিত ায়ন

[২.২] িবৎখােতর ৫ চক যথা- িবতরণ ও সালন লস, SAIDI, বেকয়া ও িবৎ সংেযােগর িতেবদন
[২.২.১] ১ম মািসক

[২.২.২] ২য় মািসক

[২.২] িবৎখােতর ৫ চক যথা- িবতরণ ও সালন লস, SAIDI, বেকয়া ও িবৎ সংেযােগর িতেবদন
[২.২.৩] ৩য় মািসক

[২.২.৪] ৪থ  মািসক
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


