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পাওয়ার সেলের ২০২১-২২ অর্ থ বছলরর বার্ষ থক কর্ থেম্পাদন চুর্ি (এর্পএ) প্রর্িলবদন  

অগ্রগর্ির প্রর্িলবদন (জুোই’২১ সর্লক র্ার্ থ’২২ পর্ থন্ত) 

কার্ থক্রর্ 
কর্ থেম্পাদন 

সূর্ক 
একক 

কর্ থেম্পাদন 

সূর্লকর র্ান 

েক্ষ্যর্াত্রা 

২০২১-২২ 

অর্ থবার্ষ থক অগ্রগর্ি 

(জুোই-র্িলেম্বর’২১) 

৩য় ক োয়োর্ টোর 

(জোনুয়োরর’২২ কেক  মোর্ ট’২২ 

পর্ টন্ত) 

৯ মোকের অজটন 

(জুলোই’২২ কেক  মোর্ ট’২২ 

পর্ টন্ত) 

র্ন্তব্য 

১.১ র্বদ্যযৎ খালির 

েংস্থা/লকাম্পার্ন েমূলের 

এর্পএ চুর্ি মূল্যায়ন 

১.১.১) ২০২০-২১ অর্ থবছলরর 

এর্পএ’র বার্ষ থক অগ্রগর্ি 

মূল্যায়ন 

প্রর্িলবদন ১৭ ৩১ র্িলেম্বর ২০২১ 

২৬ রিকেম্বর ২০২১ তোররকে 

রিদ্যুৎ রিভোকে কেরন  রো 

হকয়কে 

 ২৬ রিকেম্বর ২০২১ তোররকে 

রিদ্যুৎ রিভোকে কেরন  রো 

হকয়কে 

 

১.২ র্বদ্যযৎখালির SAIDI ও 

SAIFI পর্রর্াপ 

১.২.১) ত্রত্রর্ার্েক  র্ির্িলি 

প্রর্িলবদন সপ্ররণ 

 

প্রর্িলবদন 

 
৮ 

৩০ অলটাবর ২০২১ 
৭ অকটোির ২০২১   

কেরন  রো হকয়কে 

 ৭ অকটোির ২০২১   

কেরন  রো হকয়কে 
 

৩১ জানুয়ার্র ২০২২ 
৯ জোনুয়োরর ২০২২  

তোররকে কেরন  রো হকয়কে 

 ৯ জোনুয়োরর ২০২২  

তোররকে কেরন  রো হকয়কে 
 

৩০ এর্প্রে ২০২২ 
 ৬ এর্প্রে ২০২২ প্রর্িলবদন 

দার্খে করা েলয়লছ। 

৬ এর্প্রে ২০২২ প্রর্িলবদন 

দার্খে করা েলয়লছ। 
েংযুর্ি-১ 

৩১ জুোই ২০২২ 
   

 

১.৩ র্বদ্যযৎখালির ৫টি সূর্ক 

র্র্া- র্বিরণ ও েঞ্চােন েে, 

SAIDI, বলকয়া ও র্বদ্যযৎ 

েংলর্ালগর প্রর্িলবদন 

১.৩.১) ত্রত্রর্ার্েক  র্ির্িলি 

প্রর্িলবদন সপ্ররণ 

 

প্রর্িলবদন 

 
৮ 

৩০ অলটাবর ২০২১ 
১০ অকটোির ২০২১  

কেরন  রো হকয়কে 

 ১০ অকটোির ২০২১  

কেরন  রো হকয়কে 
 

৩১ জানুয়ার্র ২০২২ 
৯ জোনুয়োরর ২০২২ তোররকে  

কেরন  রো হকয়কে 

 ৯ জোনুয়োরর ২০২২ তোররকে  

কেরন  রো হকয়কে 
 

৩০ এর্প্রে ২০২২ 
 ৬ এর্প্রে ২০২২ প্রর্িলবদন 

দার্খে করা েলয়লছ। 

৬ এর্প্রে ২০২২ প্রর্িলবদন 

দার্খে করা েলয়লছ। 
েংযুর্ি-২ 

৩১ জুোই ২০২২ 
   

 

২.১ র্বদ্যযৎ সেবা েংক্রান্ত 

জনর্ি র্ার্াই 

২.১.১) ToR ও ব্যয় প্রাক্কেন প্রর্িলবদন ২ ৩০ সেলেম্বর ২০২১ 
২৯ কেকেম্বর ২০২১ এ 

অনুকমোরিত হকয়কে 

 ২৯ কেকেম্বর ২০২১ এ 

অনুকমোরিত হকয়কে 
 

২.১.২) EoI  ইস্যয প্রর্িলবদন ২ ৩১ র্িলেম্বর ২০২১ 
২১ রিকেম্বর ২০২১ তোররকে 

EoI ে োশ  রো হকয়কে 

 ২১ রিকেম্বর ২০২১ তোররকে 

EoI ে োশ  রো হকয়কে 
 

২.১.৩) মূল্যায়ন  পূব থক  

প্রর্িষ্ঠান বাছাই (শর্ থর্েস্ট) 
প্রর্িলবদন ৩ ৩১ র্ার্ থ ২০২২ 

 ৩১ র্ার্ থ ২০২২ তোররকে 

বাছাই  রো হকয়কে 

৩১ র্ার্ থ ২০২২ তোররকে 

বাছাই  রো হকয়কে 
েংযুর্ি-৩ 

২.২ ইলেকর্িকযাে সর্র্স্টং ২.২.১) ToR ও ব্যয় প্রাক্কেন  প্রর্িলবদন ২ ৩০ সেলেম্বর ২০২১ 
২৭ কেকেম্বর ২০২১ এ 

অনুকমোরিত হকয়কে 

 ২৭ কেকেম্বর ২০২১ এ 

অনুকমোরিত হকয়কে 
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কার্ থক্রর্ 
কর্ থেম্পাদন 

সূর্ক 
একক 

কর্ থেম্পাদন 

সূর্লকর র্ান 

েক্ষ্যর্াত্রা 

২০২১-২২ 

অর্ থবার্ষ থক অগ্রগর্ি 

(জুোই-র্িলেম্বর’২১) 

৩য় ক োয়োর্ টোর 

(জোনুয়োরর’২২ কেক  মোর্ ট’২২ 

পর্ টন্ত) 

৯ মোকের অজটন 

(জুলোই’২২ কেক  মোর্ ট’২২ 

পর্ টন্ত) 

র্ন্তব্য 

ল্যাবলরর্রী স্থাপলনর জন্য 

পরার্শ থক র্নলয়াগ 
২.২.২) EoI  ইস্যয প্রর্িলবদন ২ ৩১ র্িলেম্বর ২০২১ 

১৫ নকভম্ির ২০২১ এ EoI 

ে োশ  রো হকয়কে 

 ১৫ নকভম্বর ২০২১ এ EoI 

ে োশ  রো হকয়কে 
 

২.২.৩) মূল্যায়ন  পূব থক  

প্রর্িষ্ঠান বাছাই (শর্ থর্েস্ট) 
প্রর্িলবদন ৩ ৩১ র্ার্ থ ২০২২  

১৫ সেব্রুয়ার্র ২০২২ তোররকে 

বাছাই  রো হকয়কে 

১৫ সেব্রুয়ার্র ২০২২ তোররকে 

বাছাই  রো হকয়কে 
েংযুর্ি-৪ 

২.৩ র্গ্রি সনর্ওয়ালকথর 

র্াওয়ার স্থাপলনর অপটির্ার্ 

এর্রয়া র্বষলয় কার্রগরী 

ের্র্ক্ষ্া 

২.৩.১) ToR ও ব্যয় প্রাক্কেন  প্রর্িলবদন ২ ৩০ সেলেম্বর ২০২১ 
২৫ আেস্ট ২০২১ এ 

অনুকমোরিত হকয়কে 

 ২৫ আেস্ট ২০২১ এ 

অনুকমোরিত হকয়কে 
 

২.৩.২) EoI  ইস্যয প্রর্িলবদন ২ ৩১ র্িলেম্বর ২০২১ 
১৫ নকভম্বর ২০২১ এ EoI 

ে োশ  রো হকয়কে 

 ১৫ নকভম্বর ২০২১ এ EoI 

ে োশ  রো হকয়কে 
 

২.৩.৩) মূল্যায়ন পূব থক  

প্রর্িষ্ঠান বাছাই (শর্ থর্েস্ট) 
প্রর্িলবদন ৩ ৩১ র্ার্ থ ২০২২  

৯ র্ার্ থ ২০২২ তোররকে বাছাই 

 রো হকয়কে 

৯ র্ার্ থ ২০২২ তোররকে বাছাই 

 রো হকয়কে 
েংযুর্ি-৫ 

২.৪ সেৌর র্বদ্যযৎ প্রকলের 

জর্র্ বহুমুখী ব্যবোর েংক্রান্ত 

ের্ীক্ষ্া 

২.৪.১) ToR ও ব্যয় প্রাক্কেন  প্রর্িলবদন ২ ৩১ আগস্ট ২০২১ 
২৪ আেস্ট ২০২১ এ 

অনুকমোরিত হকয়কে 

 ২৪ আেস্ট ২০২১ এ 

অনুকমোরিত হকয়কে 
 

২.৪.২) EoI  ইস্যয প্রর্িলবদন ২ ৩০ নলিম্বর ২০২১ 
১৫ নকভম্বর ২০২১ এ EoI 

ে োশ  রো হকয়কে 

 ১৫ নকভম্ির ২০২১ এ EoI 

ে োশ  রো হকয়কে 
 

২.৪.৩) মূল্যায়ন পূব থক  প্রর্িষ্ঠান 

বাছাই (শর্ থর্েস্ট) 
প্রর্িলবদন ৩ ২৮ সেব্রুয়ার্র ২০২২  

২০ জানুয়ার্র ২০২২ তোররকে 

বাছাই  রো হকয়কে 

২০ জানুয়ার্র ২০২২ তোররকে 

বাছাই  রো হকয়কে 
েংযুর্ি-৬ 

২.৫ ERP এর র্াধ্যলর্ র্ারটি 

র্র্িউে বাস্তবায়ন এর 

অর্ থবার্ষ থক ও বার্ষ থক 

প্রর্িলবদন  

২.৫.১) ERP এর র্াধ্যলর্ র্ারটি 

র্র্িউে বাস্তবায়ন 
প্রর্িলবদন ১০ 

৩১ র্িলেম্বর ২০২১  

৩০ জুন ২০২২ 

২৯ কেকেম্বর ২০২১ তোররকে 

অগ্রেরতর েরতকিিন কেরণ 

 রো হকয়কে 

 ২৯ কেকেম্বর ২০২১ তোররকে 

অগ্রেরতর েরতকিিন কেরণ 

 রো হকয়কে  

৩.১ প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান  ৩.১.১) বার্ষ থক গড় প্রর্শক্ষ্ণ জনঘন্টা  ১৪ ৭০ ৩৫.৩০ ১৭.১০ ৫২.৪০ েংযুর্ি-৭ 

৩.২ এর্ির্প (আর্র্ থক) 

বাস্তবায়ন 
৩.২.১) এর্ির্প বাস্তবায়ন % ১৫ ১০০ ১৬.৩২% ৬৬% ৬৬% েংযুর্ি-৮ 

 


