
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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 ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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
িবৎ িবতরণ
খােতর উয়ন

২৫

[১.১] িবৎ িবতরণ লাইন
সসারণ কােজর তদারিক।

[১.১.১] তদারিকর মােম সসারণত
িবৎ িবতরণ লাইন িনম াণ িনিতত

িক:িম: ২ ৩২২৭০ ৩২০০০ ৩১০০০ ৩০০০০ ২৯০০০ ১০৩২৩

[১.১.২] সময় সভা ও পিরদশ েনর মােম
িবৎ িবতরণ লাইন িনম াণ কােজর
তদারিক িনিতত

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৩

[১.২] উপেকের মতা
সংেযাজন কােজর তদারিক।

[১.২.১] তদারিকর মােম নন
সংেযািজত উপেক াপন িনিতত

এমিভএ ২ ৩২৮৬ ৩২০০ ৩১০০ ৩০০০ ২৯০০ ৬৭০.৬৫

[১.২.২] সময় সভা ও পিরদশ েনর মােম
নন উপেক াপন কােজর তদারিক
িনিতত

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৩

[১.৩] ি-পেম িমটার াপন
কায ম রািতকরণ ।

[১.৩.১] তদারিকর মােম নন ি-পইড
িমটার াপন িনিতত

সংা (ল) ২ ৫.৫০ ৫.২৫ ৫.০০ ৪.৭৫ ৪.৫০ ২.৫১৮৫৬

[১.৩.২] সময় সভা ও পিরদশ েনর মােম
ি-পইড িমটার পন কােজর তদারিক
িনিতত

সংা(িব ও
িব ক))

২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৩

[১.৪] িনরবি িবৎ সরবরাহ
িনিতকরন।

[১.৪.১] াসত SAIDI িমিনট ২ ১১০০ ১১২০ ১১৪০ ১১৬০ ১১৮০ ৩৪০.৮

[১.৫] বিতক লাইেস ই
কায ম িনিতকরন।

[১.৫.১] ইত লাইেস সংা ২ ৮৫০০ ৮৪০০ ৮৩০০ ৮২০০ ৮১০০ ০

[১.৬] বিতক লাইেস
নবায়ন কায ম িনিতকরন

[১.৬.১] নবায়নত লাইেস সংা ২ ১৩৫০০ ১৩০০০ ১২৫০০ ১২০০০ ১১৫০০ ৭২০১

[১.৭] বিতক উপেকের
অেমাদন দান কায ম
িনিতকরন

[১.৭.১] অেমাদনত উপেক সংা ২ ৩২০০ ৩১০০ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ৮০১

[১.৮] িবৎ িবধা া
জনেগাি িকরণ

[১.৮.১] িবৎ িবধাা জনসংা % ২ ১০০ ৯৯ ৯৯ ৯৭.৫ ৯৮

[১.৯] াহেকর িনকট থেক
িফডাক হণ

[১.৯.১] আেয়ািজত গণনানী সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.১০] বিতক লাইেস
দান কায ম য়ংিয়করণ।

[১.১০.১] বিতক লাইেস দান
কায েম য়ংিয় বা বিতত।

তািরখ ১ ১৫-০৫-২০২১ ০১-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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%

২
িবৎ খােতর
ািতািনক
সমতা ি

১৪

[২.১] িবিধমালা ণয়ন
[২.১.১] িবৎ আইন-২০১৮ এর আওতায়
মনালয় কক িবৎ িবধামালা
ড়াকরন।

তািরখ ৩ ০২-০৫-২০২১ ১৭-০৫-২০২১ ০২-০৬-২০২১ ১৭-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

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

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

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.২.২] তদারিকর মােম ৭ (সাত) িদেনর
মে আবািসক িবৎ সংেযাগ দান
িনিতত

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০

[২.২.৩] তদারিকর মােম ১৮ ( আঠার )
িদেনর মে এইচ  িবৎ সংেযাগ দান
িনিতত

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০

[২.৩] িবতরণ িসেম লস
াসকরণ কায েমর তদারিক।

[২.৩.১] তদারিকর মােম িবতরণ িসেম
লস াসকরণ িনিতত ।

% ৩ ৯.০০ ৯.১০ ৯.২০ ৯.৩০ ৯.৪০ ১২.২১

[২.৪] বেকয়া াসকরণ
কায েমর তদারিক।

[২.৪.১] তদারিকর মােম বেকয়া াসকরণ
িনিতত

সমমাস ৩ ১.৯৩ ১.৯৬ ১.৯৭ ১.৯৮ ১.৯৯ ২.১৫



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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
িবৎ সালন
খােতর উয়ন

১৩

[৩.১] সালন লাইন িকরণ
কােজর তদারিক।

[৩.১.১] তদারিকর মােম লমাার
সালন লাইন িনম াণ িনিতত

সািকট
িক:িম:

৩ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৯৫.৯৫

[৩.১.২] সময় সভা ও পিরদশ েনর মােম
লমাার সালন লাইন িনম াণ কােজর
তদারিক িনিতত

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[৩.২] িেডর মতা িকরণ
কােজর তদারিক।

[৩.২.১] তদারিকর মােম লমাার
িড সাব-শন িনম াণ িনিতত

এমিভএ ৩ ২৮৩০ ২৮১৫ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ ৮৪০

[৩.২.২] সময় সভা ও পিরদশ েনর মােম
লমাার িড সাব-শন িনম াণ কােজর
তদারিক িনিতত

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৩.৩] সালন লস াসকরণ
কােজর তদারিক।

[৩.৩.১] তদারিকর মােম সালন লস
াসকরণ িনিতত

% ৩ ৩.১০ ৩.১৫ ৩.২০ ৩.২৫ ৩.৩০ ২.৯০

৪
িবৎ
উৎপাদন
খােতর উয়ন

১৩

[৪.১] সরকাির খােত উৎপাদন
মতা ি িনিতকরণ

[৪.১.১] তদারিকর মােম সরকািরখােত
নন িবৎ উৎপাদন িনিতত

মগাওয়াট ৫ ১২৮৯ ১১৮৯ ৯৮৩ ৬০০ ২৮৫

[৪.১.২] তদারিকর মােম FGMO ত
পিরচািলত িবত ক

সংা ৩ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২৬

[৪.২] উয়ন ক বাবায়েন
বসরকাির খােতর অংশহণ
ি।

[৪.২.১] তদারিকর মােম বসরকাির
খােত নন িবৎ উৎপাদন িনিতত ।

মগাওয়াট ৫ ৬৬৫ ৫৬৫ ৫১৫ ৪৬৫ ৪১৫

৫

টকসই ও
নবায়নেযা
ালািনর
উয়ন

১০

[৫.১] তদারিকর মােম
নবায়নেযা ালািন থেক
িবৎ উৎপাদন ।

[৫.১.১] তদারকত নবায়নেযা ালািন
থেক উৎপািদত িবৎ

মগাওয়াট ৪ ৫২ ৫০

[৫.২] তদারিকর মােম
সালার সচ িসেম াপন ।

[৫.২.১] তদারকত ািপত সচ িসেম মগাওয়াট ৩ .২০ .১৯ .১৮ .১৭ .১৬ ০.০২

[৫.৩] তদারিকর মােম পটপ
সালার িসেম াপন ।

[৫.৩.১] তদারকত ািপত পটপ সালার
িসেম

মগাওয়াট ৩ ১ .৯ .৮ .৭ .৬ ০.০৪



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৩.৪৭

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৯.৩৫

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৪২.৫৪

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১২.৮৭

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮৬.০৫

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


