
ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

িসিনয়র সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়

এবং

মিপিরষদ সিচব-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০১৯ - ন ৩০, ২০২০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

িচপ

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ........................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ ................... 

সকশন ২: মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ......................................... 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৬ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৭ ............................................... 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২০ ................................... 



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

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  ২০১৯  সােল  ২১,৪১৯  (২,৮০০  ম:ও:  কাপভসহ)
মগাওয়ােট উীত হেয়েছ। তে গত ৩ বছের ািপত উৎপাদন ৬,২০২ মগাওয়াট ি পেয়েছ এবং িসেম লস ১.২৯% াস পেয়েছ।
িবৎ উৎপাদেনর পাশাপািশ িবৎ সরবরাহ িনিতকরেণর লে াপক কম িচ হণ করা হেয়েছ। এরই ফলিতেত এ সমেয় ১,৭৩০
সািকট িকেলািমটার সালন লাইন ও ১,৫১,০০০ িকেলািমটার িবতরণ লাইন িনম াণ কের নন ১.১০ কা াহকেক িবৎ সংেযাগ দওয়া
হেয়েছ। এেত িবৎ িবধাা জনেগাীর সংা ৭৬% থেক ৯৩% এ উীত হেয়েছ। মাথািপ িবৎ উৎপাদন ৪৩৩ িকেলাওয়াট-ঘা
থেক ি পেয় ৪৬৪ ি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 িবিনেয়াগ াস এবং িনজ সেদর সীমাবতা িবৎখােত উয়েনর জ এক বড় সমা। িবৎ খােতর পিরকনা
অযায়ী িবৎ উৎপাদন মতা দড়ােব ২০২১ সােল ২৪ হাজার মগাওয়াট, ২০৩০ সােল ৪০ হাজার মগাওয়াট এবং ২০৪১ সােল ৬০ হাজার
মগাওয়াট। ২০২১ সােলর মে িবৎ উৎপাদন খােত িবিনেয়াগ েয়াজন হেব ায় ২৩ িবিলয়ন মািকন ডলার এবং ২০৪১ সােলর মে
েয়াজন হেব ৮৫ িবিলয়ন মািকন ডলার । িবিনেয়ােগর পাশাপািশ ালািন সরবরাহ করাও এক বড় চােল হেব। িবৎ উৎপাদেনর জ
ািতক ােসর উপর িনভরশীলতা িদন িদন কেম যাে। ২০০৯-১০ অথ  বছের াস থেক িবৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ৮৯.২২% যা
২০১৮-১৯ (জায়াির’১৯) অথ  বছের কেম ৬৫.২২% হেয়েছ। ২০০৯-১০ অথ  বছের তরল ালািন থেক িবৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল
৪.৭৭ শতাংশ যা বতমােন ি পেয় ২০.৪৯ 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:

২০৪১ সােল িবৎ উৎপাদন মতা দড়ােব ৬০ হাজার মগাওয়াট। এর জ কে অথ ায়ন, িবিনেয়াগ ি, া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। আশা করা যায় ২০২১
সােলর েব ই দেশর শতভাগ জনগণ িবৎ িবধার আওতায় আসেব।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সরকাির ও বসরকািরখােত িবেতর উৎপাদন মতা ২,১৪৯ মগাওয়াট ি;
৪৩,০০০ িকেলািমটার নন িবতরণ লাইন িনম াণ;
৪৫০ সািকট িকেলািমটার নন সালন লাইন িনম াণ;
১০,০০,০০০ ি-পেম িমটার াপন;
িবৎ িবধাা জনেগাি ৯৬ % এ উীতকরণ এবং
দ জনবল িতার লে জনিত বািষ ক ৬০ ঘা িশণ দান।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর দািয়ে
িনেয়ািজত  মাননীয়  মীর  িতিনিধ  িহসােব  িসিনয়র  সিচব,  িবৎ  িবভাগ:  িবৎ,  ালািন  ও  খিনজ
সদ  মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৯ সােলর লাই মােসর ১৩ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ 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 ২০২১ সােলর মে সকেলর জ িনভরেযা িবৎ িনিত
করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. িবৎ িবতরণ খােতর উয়ন
২. িবৎ সালন খােতর উয়ন
৩. উয়ন ক বাবায়েন বসরকাির খােতর অংশহণ ি
৪. িবৎ উৎপাদন খােতর উয়ন
৫. টকসই ও নবায়নেযা ালািন খােতর উয়ন
৬. িবৎ খােতর ািতািনক সমতা ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. (১) িবেতর মবধ মান চািহদা রেণর লে পিরকিতভােব িবৎ উৎপাদন, সালন ও িবতরণ বা সসারেণর
মােম দেশর সকল জনেগাীেক িবৎ সবার আওতায় আনয়ন। ২) িবৎ খােতর আইন, িবিধ, িবধান ও নীিতমালা
ণয়ন, সংেশাধন ও হালনাগাদকরণ। ৩) িবৎ উৎপাদেন ালািনর বহার বখীকরণ। ৪) িবৎ খােত যৗথ উোগ ও
বসরকাির  িবিনেয়ােগ  উৎসাহ  দান।  ৫)  পী  অেল িবতায়েনর মােম ােমর মােষর জীবনযাার  মােনায়ন।  ৬)
িবৎ খােতর সংা/কাািনসেহর কায ম তদারিক। ৭) নবায়নেযা ালািন, ালািন দতা ও ালািন সায়
কায েমর উয়ন। ৮) িতেবিশ দশসেহর মে িবৎ আমদািন-রািন এবং হাইো-পাওয়ার কের িবিনেয়ােগ
অংশহণ। ৯) িবৎ খােতর ািতািনক সমতা ির লে কায ম হণ।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া

ফলাফল
চক

একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

১) িবৎ িবধাা
জনেগাির আওতা সসারণ

িবধাা
সংা

% ৯০ ৯৩ ৯৬ ১০০
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন, িবিপিডিব,
আরইিব, িডিপিডিস, ডসেকা, ওেজাপািডেকা ও
নসেকা।

িবৎ িবভােগর বািষ ক িতেবদন, সংা/কাািন
সেহর এমআইএস/ এমওিড/কমািশ য়াল ািকস
ও পাওয়ার সল-এর িরেপাট 

২) িবৎ িবতরণ বার
উয়ন

িসেম লস % ১০.২ ৭.৯৩ ৯.৬০ ৯.৫৫ ৯.৫০
অথ  িবভাগ,পিরকনা কিমশন, িবিপিডিব,
আরইিব, িডিপিডিস, ডসেকা, ওেজাপািডেকা,
নসেকা ও িবৎ িবভাগ।

িবৎ িবভােগর বািষ ক িতেবদন, সংা/কাািন
সেহর এমআইএস/ এমওিড/কমািশ য়াল ািকস
ও পাওয়ার সল-এর িরেপাট 

৩) িনরবি িবৎ সরবরাহ
িনিতকরণ

SAIDI িমিনট ৭৪৭ ৮০০ ৯৫০ ৯০০ ৮০০
িবিপিডিব, আরইিব, িডিপিডিস, ডসেকা,
ওেজাপািডেকা, নসেকা, পাওয়ার সল ও িবৎ
িবভাগ।

িবৎ িবভােগর বািষ ক িতেবদন, সংা/কাািন
সেহর এমআইএস/ এমওিড/কমািশ য়াল ািকস
ও পাওয়ার সল-এর িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] িবৎ
িবতরণ
খােতর উয়ন

৩৭

[১.১] িবৎ িবতরণ
লাইন সসারণ।

[১.১.১] নন িবতরণ
লাইন িনম াণ

সমি িক:িম: ৬ ৫৪৩১১ ৫৬৪৩৭ ৫৩০০০ ৫২৫০০ ৫২০০০ ১২০০০ ৬৫০০

[১.২] উপেকের মতা
সংেযাজন।

[১.২.১] উপেকের
মতা ি

সমি এমিভএ ৫ ১৫৭৩.৬৫ ১৯৯৪ ৩৮৪০ ৩৭০০ ৩৬০০ ২৫০০ ২০০০

[১.৩] িবতরণ িসেম
লস াসকরণ

[১.৩.১] াসত
িবতরণ িসেম লস

সমি % ৪ ১০.৫৫ ৭.৯৩ ৯.৬০ ৯.৬৫ ৯.৭০ ৯.৭৫ ৯.৮০ ৯.৫৫ ৯.৫০

[১.৪] ি-পেম িমটার
াপন কায ম
রািতকরণ

[১.৪.১] ািপত ি-
পইড িমটার

সমি
সংা
(ল)

৫ ১০.০৪১ ৫.৭৫ ১০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ১১ ১২

[১.৫] বেকয়া াসকরণ
[১.৫.১] াসত
বেকয়া

সমি সমমাস ২ ১.৯৪৫ ১.৯৪ ১.৯৩ ১.৯৬ ১.৯৭ ১.৯৮ ১.৯৯ ১.৯০ ১.৮০

[১.৬] িনরবি িবৎ
সরবরাহ িনিতকরন

[১.৬.১] াসত
SAIDI

সমি িমিনট ২ ৯৬২.৪১ ৮০০ ৯৫০ ৯৬০ ৯৭০ ৯৮০ ৯৯০ ৯০০ ৮০০

[১.৭] বিতক লাইেস
ই কায ম
িনিতকরন

[১.৭.১] ইত
লাইেস

সমি সংা ২ ৯১৭৯ ৯২৫৫ ৭৫০০ ৭৪০০ ৭৩০০ ৭২০০ ৭১০০ ৮০০০ ৮৫০০

[১.৮] বিতক লাইেস
নবায়ন কায ম
িনিতকরন

[১.৮.১] নবায়নত
লাইেস

সমি সংা ১ ১৩৬৫৭ ১১৬৩৮ ১৩০০০ ১২৯০০ ১২৮০০ ১২৭০০ ১২৬০০ ১৩৫০০ ১৪০০০

[১.৯] বিতক
উপেকের অেমাদন
দান কায ম
িনিতকরন

[১.৯.১]
অেমাদনত
উপেক

সমি সংা ২ ৩৪৯৯ ২৭১১ ৩০০০ ২৯২৫ ২৮৫০ ২৮০০ ২৭১১ ৩২০০ ৩৫০০

[১.১০] িবৎ িবধা া
জনেগাি িকরণ

[১.১০.১] িবধাা
জনসংা

সমি % ৬ ৯০.৫ ৯৩ ৯৬ ৯৫.৫০ ৯৫.০০ ৯৪.৫০ ৯৪ ১০০

[১.১১] াহেকর িনকট
থেক িফডাক হণ

[১.১১.১] িবভাগীয়
শহের আেয়ািজত
গণনানী

সমি সংা ২ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] িবৎ
সালন
খােতর উয়ন

১৩

[২.১] সালন লাইন
িকরণ

[২.১.১] সালন
লাইন িনম াণ

সমি
সািকট
িক:িম:

৬ ৫১৩.৯৫ ২৯৬.৪৭ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৪৫০ ৪৫০

[২.২] িেডর মতা
িকরণ

[২.২.১] িেডর
মতা ি

সমি এমিভএ ৫ ২৫৯২.৫ ১৯৭৯ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ২০০০ ২০০০

[২.৩] সালন লস
াসকরণ

[২.৩.১] াসত
সালন লস

সমি % ২ ২.৮১ ৩.০১ ৩.২ ৩.২১ ৩.২২ ২.৯০ ২.৭৫

[৩] উয়ন
ক
বাবায়েন
বসরকাির
খােতর
অংশহণ
ি

৮

[৩.১] বসরকাির খােত
উৎপাদন মতা ি
িনিতকরণ

[৩.১.১] বসরকাির
খােত নন িবৎ
উৎপাদন

সমি মগাওয়াট ৬ ১২২০ ১৪৫২ ৯০১ ৮৭৯ ৮২৫ ৭৭১ ৭১৬ ৫৫৩ ২৪১৯

[৩.২.১] বসরকাির
নন িবৎ ক
াপেনর এলওআই
ই

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৯ ৫

[৪] িবৎ
উৎপাদন
খােতর উয়ন

৭

[৪.১] সরকাির খােত
উৎপাদন মতা ি
িনিতকরণ

[৪.১.১]
সরকািরখােত নন
িবৎ উৎপাদন

সমি মগাওয়াট ৬ ১৫৩৭.৮৭৪ ৫০২ ১২৪৮ ১১৩১ ৯৮১ ৯০০ ৮৫০ ১৫৮৩ ২৫১৭

[৪.২.১] িবতেক
FGMO ত
পিরচালন

সমি সংা ১ ১৬ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯ ৩৩ ৩৮



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫] টকসই
ও
নবায়নেযা
ালািন
খােতর উয়ন

৬

[৫.১] সালার
িমিন/মাইো/ােনা িড
াপন িনিতকরণ

[৫.১.১] ািপত
িমিন/ মাইো/ােনা
িড

সমি মগাওয়াট ২ .৩৮৫ .৩২ .৩০ .২৮ .২৬ .১০

[৫.২] সালার সচ
িসেম াপন
িনিতকরণ

[৫.২.১] ািপত সচ
িসেম

সমি মগাওয়াট ২ ২ ৮.২৩ ৩ ২.৯ ২.৮ ২.৭ ২.৬ ৩ ৩

[৫.৩] সালার হাম
িসেম াপন সসারণ

[৫.৩.১] ািপত
পটপ সালার
িসেম

সমি মগাওয়াট ২ ১২ ১৮.১৪ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২০ ৩০

[৬] িবৎ
খােতর
ািতািনক
সমতা ি

৪ [৬.১] িবিধমালা ণয়ন

[৬.১.১] টকসই ও
নবায়নেযা ালািন
(ডা) তহিবল
িবিধমালা-২০১৯ এর
খসড়া ণয়ন

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৫.২০ ০৯.০৬.২০ ১৬.০৬.২০ ২৩.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[৬.২] িবৎ উৎপাদন,
সালন, িবতরণ এবং
টকসই ও নবায়নেযা
ালািন খােতর উয়ন
কােজর তদারিক।

[৬.২.১] িবৎ
উৎপাদন, সালন,
িবতরন এবং টকসই
ও নবায়নেযা
ালািন খােতর
উয়ন কােজর
তদারিকর জ
আেয়ািজত সময়
সভা।

সমি সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ বহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

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

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১০.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২৪.০১.২০ ২৮.০১.২০ ৩১.০১.২০

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] সবা সহিজকরণ

[১.৫.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৬] িপআরএল র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৬.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৭]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.৯] তবাতায়ন হালনাগাদকরণ
[১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন

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

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন িনধ ািরত সমেয় অনলাইেন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল ও
ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

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

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন উয়ন
[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির জ
উপািপত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৪.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৫] টিলেফান িবল পিরেশাধ [৩.৫.১] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

আিম, িসিনয়র সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় মাননীয় মী, িবৎ িবভাগ: িবৎ,
ালািন  ও  খিনজ  সদ  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর
িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ  সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  িসিনয়র  সিচব,
িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা
অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

িসিনয়র সিচব
িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৮ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৬, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবইিপআরিস বাংলােদশ এনািজ এ পাওয়ার িরসাচ  কাউিল

২ ডা সাসেটইেনবল এ িরিনউএবল এনািজ ডেভলপেম অথির

৩ িবিপিডিব বাংলােদশ পাওয়ার ডেভলপেম বাড 

৪ িবআরইিব বাংলােদশ রাল ইেলকিিফেকশন বাড 

৫ িডিপিডিস ঢাকা পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

৬ ডসেকা ঢাকা ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড

৭ ওেজাপািডেকা ওেয় জান পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

৮ নসেকা নদ ান ইেলকিিস সাাই কাািন িলিমেটড

৯ এিপএসিসএল আগ পাওয়ার শন কাািন িলিমেটড

১০ আরিপিসএল রাল পাওয়ার কাািন িলিমেটড

১১ নওপােজেকা নথ  ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাািন িলিমেটড

১২ িপিজিসিব পাওয়ার িড কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড

১৩ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

১৪ এমওিড মািল অপােরশন ডাটা

১৫ এমিভএ মগােভা অািয়ার

১৬ এমএমিসএফিড িমিলয়ন িকউিবক িফট পার ড

১৭ িসইআই িচফ ইেলকিক ইেপকটর

১৮ SAIDI িসেম এভােরজ ইারাপশন িডউেরশন ইনেড
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িবৎ িবতরণ লাইন সসারণ। [১.১.১] নন িবতরণ লাইন িনম াণ
জনগেণর িনকট িবৎ সরবরােহর লে িবতরণ লাইন
িনম াণ

িবিপিডিব, আরইিব, িডিপিডিস,
ডসেকা, ওেজাপািডেকা ও
নসেকা

লাইেনর দঘ

িবৎ িবভােগর বািষ ক
িতেবদন, পাওয়ার সেলর
KPI অগিতর
িতেবদন, সংি
িতােনর
এমওিড/এমআইএস ও
িনরীা িতেবদন

[১.২] উপেকের মতা সংেযাজন। [১.২.১] উপেকের মতা ি
জাতীয় িড থেক সরবরাহত িবৎ জনগেণর িনকট
পৗছােনার লে িবতরণ উপেকের মতা ি/িনম াণ

িবিপিডিব, আরইিব, িডিপিডিস,
ডসেকা, ওেজাপািডেকা ও
নসেকা

সংেযািজত মতা ঐ

[১.৩] িবতরণ িসেম লস াসকরণ [১.৩.১] াসত িবতরণ িসেম লস
িবৎ িবতরণ বার উয়ন, জবাবিদিহতা ও তা
আনয়েনর লে িবৎ সংা/ কাািনসেহর িসেম
লস াসকরণ

িবিপিডিব, আরইিব, িডিপিডিস,
ডসেকা, ওেজাপািডেকা ও
নসেকা

বািনিজক কায েমর
িহসাব

ঐ

[১.৪] ি-পেম িমটার াপন কায ম
রািতকরণ

[১.৪.১] ািপত ি-পইড িমটার
াহেকর িবৎ িবল পিরেশােধ ভাগাি াস ও রাজ
আদায় িনিতকরণ ও এনািজ সােয়র লে ি-পেম
িমটার াপন ি

িবিপিডিব, আরইিব, িডিপিডিস,
ডসেকা, ওেজাপািডেকা ও
নসেকা

ািপত িমটােরর যাগফল ঐ

[১.৫] বেকয়া াসকরণ [১.৫.১] াসত বেকয়া
িবিলং দতা ি, রাজ আদায় ও অৈবধ সংেযাগ
িবিকরেণর মােম িবৎ সংা/কাািন সেহ
বেকয়া াসকরণ

িবিপিডিব, আরইিব, িডিপিডিস,
ডসেকা, ওেজাপািডেকা ও
নসেকা

পাইকারী য় ও িবেয়র
পিরমােনর পাথ ক

ঐ

[১.৬] িনরবি িবৎ সরবরাহ
িনিতকরন

[১.৬.১] াসত SAIDI
িসেেমর উয়ন ও সবার মান ির মােম
ইারাপশনকাল কিমেয় আনা

িবিপিডিব, আরইিব, িডিপিডিস,
ডসেকা, ওেজাপািডেকা ও
নসেকা

িবিভ িবতরণ সংার
লাড শিডং এর সমেয়র
যাগফল

ঐ

[১.৭] বিতক লাইেস ই কায ম
িনিতকরন

[১.৭.১] ইত লাইেস
নন বিতক কাদারী লাইেস/পারভাইজাির
সা িফেকট/বিতক কািরগির পারিমট দান

বিতক উপেদা ও ধান
িবৎ পিরদশরএকর দর

সংা ঐ

[১.৮] বিতক লাইেস নবায়ন কায ম
িনিতকরন

[১.৮.১] নবায়নত লাইেস
নন বিতক কাদারী লাইেস/পারভাইজাির
সা িফেকট/বিতক কািরগির পারিমট নবায়ন

ঐ সংা ঐ

[১.৯] বিতক উপেকের অেমাদন
দান কায ম িনিতকরন

[১.৯.১] অেমাদনত উপেক উপেক চা করার অেমাদন দান ঐ অেমাদেনর সংা ঐ
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[১.১০] িবৎ িবধা া জনেগাি
িকরণ

[১.১০.১] িবধাা জনসংা িবৎ িবধার আওতা সসারণ
িবিপিডিব, আরইিব, িডিপিডিস,
ডসেকা, ওেজাপািডেকা ও
নসেকা

নন সংেযােগর সংা ঐ

[১.১১] াহেকর িনকট থেক িফডাক হণ
[১.১১.১] িবভাগীয় শহের আেয়ািজত
গণনানী

িবভাগীয় শহের গণনানীর আেয়াজন িবৎ িবভাগ সংা ঐ

[২.১] সালন লাইন িকরণ [২.১.১] সালন লাইন িনম াণ
সম দেশ উৎপািদত িবৎ জাতীয় িেড সালেনর
লে নন সালন লাইন িনম াণ

িপিজিসিব সািকট িক:িম:

িবৎ িবভােগর বািষ ক
িতেবদন, পাওয়ার সেলর
KPI অগিতর
িতেবদন, সংি
িতােনর
এমওিড/এমআইএস ও
িনরীা িতেবদন

[২.২] িেডর মতা িকরণ [২.২.১] িেডর মতা ি
উৎপািদত িবৎ জাতীয় িেডর মা সালেনর লে
িড উপেকের মতা ি/িনম াণ

িপিজিসিব এমিভএ ঐ

[২.৩] সালন লস াসকরণ [২.৩.১] াসত সালন লস
িবৎ সালন লাইেনর মতা ও িড উপেকের মতা
সসারেণর মােম সালন লস াস

িপিজিসিব
বািনিজক কায েমর
িহসাব

ঐ

[৩.১] বসরকাির খােত উৎপাদন মতা
ি িনিতকরণ

[৩.১.১] বসরকাির খােত নন
িবৎ উৎপাদন

সরকাির খােত নন িবৎ ক াপেনর মােম
উৎপাদন মতা ি

িবিপিডিব, ইিজিসিব,
নওপােজেকা, এিপএসিসএল,
আরিপিসএল ও িবআর-পাওয়ার
জন

মগাওয়াট ঐ

[৩.২] বসরকাির খােত উৎপাদন মতা
ি িনিতকরণ

[৩.২.১] বসরকাির নন িবৎ ক
াপেনর এলওআই ই

বসরকাির খােত নন িবৎ ক াপেনর এলওআই
ইকরণ

িবিপিডিব সংা ঐ

[৪.১] সরকাির খােত উৎপাদন মতা ি
িনিতকরণ

[৪.১.১] সরকািরখােত নন িবৎ
উৎপাদন

বসরকাির খােত নন িবৎ ক াপেনর মােম
উৎপাদন মতা ি

সকল বসরকাির িবৎ
কসহ

মগাওয়াট ঐ

[৪.২] সরকাির খােত উৎপাদন মতা ি
িনিতকরণ

[৪.২.১] িবতেক FGMO ত
পিরচালন

িবৎ ক সেহ FGMO চাকরণ িবিপিডিব ও িপিজিসিব সংা ঐ

[৫.১] সালার িমিন/মাইো/ােনা িড
াপন িনিতকরণ

[৫.১.১] ািপত িমিন/ মাইো/ােনা
িড

সালার িমিন/ মাইো/ােনা িড াপন ডা সংা/মগাওয়াট ঐ

[৫.২] সালার সচ িসেম াপন
িনিতকরণ

[৫.২.১] ািপত সচ িসেম সালার ইিরেগশন িসেম চাকরণ ডা সংা ঐ

[৫.৩] সালার হাম িসেম াপন
সসারণ

[৫.৩.১] ািপত পটপ সালার
িসেম

পটপ সালার িসেম াপন ডা মগাওয়াট ঐ
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[৬.১] িবিধমালা ণয়ন
[৬.১.১] টকসই ও নবায়নেযা
ালািন (ডা) তহিবল িবিধমালা-
২০১৯ এর খসড়া ণয়ন

িবৎ আইন-২০১৮ এর আওতায় িবধামালার খসড়া
অেমাদন

িবৎ িবভাগ অেমািদত ঐ

[৬.২] িবৎ উৎপাদন, সালন, িবতরণ
এবং টকসই ও নবায়নেযা ালািন
খােতর উয়ন কােজর তদারিক।

[৬.২.১] িবৎ উৎপাদন, সালন,
িবতরন এবং টকসই ও নবায়নেযা
ালািন খােতর উয়ন কােজর
তদারিকর জ আেয়ািজত সময়
সভা।
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

দর / সংা
বাংলােদশ পোিলয়াম
কেপ ােরশন

সরকািরখােত নন িবৎ
উৎপাদন

তরল ালািন এবং ািতক াস
িবৎ উৎপাদেনর জ ১,৫০০ এমএমিসএফিড
ািতক াস ও ১২,০০,০০০ মিক টন তরল
ালািন

উৎপাদন লমাা অিজত হেব
না।


