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চয়ারান, বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড 
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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:

২০০৯ সােলর েতই িবেতর ািপত মতা িছল ৪,৯৪২ মগাওয়াট যা বতমােন ি পেয় ২৫,১৭১ মগাওয়াট (কাপভ ও
নবায়নেযা ালািন সহ)। এ সমেয় মাট জনসংার ৪৭ শতাংশ থেক ৯৯ শতাংশ িবৎ িবধার আওতায় এেসেছ। বতমােন সরকাির
খােত  িবেতর  ািপত  মতা  ৪৬%,  বসরকাির  খােত  ৮৩%,  জেয়  ভার  ৬%  এবং  িবৎ  আমদানীর  পিরমান  ৫%।  তাছাড়া
িবউেবা’র িবতরণ িসেম লস এক হণেযা পয ােয় নািমেয় আনার জ িবউেবা িতিতব। িবউেবা’র িবতরণ লস ২০১৩-১৪
অথ বছের িছল ১১.৮৯%, ২০১৪-১৫ অথ বছের ১১.১৭%, ২০১৫-২০১৬ অথ বছের ১১.০১%, ২০১৬-১৭ অথ বছের ৯.২৭%, ২০১৭-১৮
অথ বছের ৮.০০%, ২০১৮-১৯ অথ বছের ৯.১৩% এবং ২০১৯-২০ অথ বছের ৯.০১% । িবউেবা’র িসেম লস িসেল িডিজেট ধের রাখার
লে িবিভ পদেপ হণ করা হেয়েছ। বতমােন িবিভ েজের অধীেন এবং নন সংেযােগর মােম িবউেবা কক এ যাবৎ সব েমাট
ি-পেম িমটার াপেনর সংা ১২,৫৫,০০০ । ২০২১-২২ অথ বছের ৫০,০০০  ি-পেম িমটার াপেনর বা হণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বতমােন সরকােরর িভশন এবং িনব াচনী অীকারেক সামেন রেখ জরী িভিেত িবৎ উৎপাদন ির জ নন নন িবৎ ক
িনম াণসহ রাতন িবৎ ক রণােবণ, নব াসন এবং স সােথ িবতরণ লাইন, াফরমার, উপেক সসারণ ও আিনকীকরেণর
লে  সট-আপ ি  ও সট-আেপর িবপরীেত  সরাসির  লাকবল িনেয়াগ  জরী  হেয়  পেড়েছ।সরকাির  ও  বসরকাির  খােত  পিরকনাধীন
িবৎ উৎপাদন কসেহ আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ ায় ৩০ িবিলয়ন মািকন ডলার অথ ায়েনর েয়াজন হেব। ক সেহর অথ ায়ন
িনিত করা এক অতম ধান চােল। িবউেবােক এক বািণিজক িতােন পিরণত করা এবং ািরফ জিনত লাকসােনর হাত থেক
রার  জ  সরবরাহ  য়  অযায়ী  িবেতর  হার  ি  করা  একা  েয়াজন।  জায়ারী’২০২০  হেত  বাংলােদশসহ  িবাপী  নােভল
কেরানা ভাইরাস (কািভড-১৯) সংমেণর কারেণ িবউেবা’র সকল উয়ন কম কা িবর হেয় রেয়েছ এবং রাজ আদায় িবিত হে এবং
এিপএ এর লমাা অজন করা কন হেব।

ভিবৎ পিরকনা:

মম আেয়র দশ িহসােব উীত হওয়ার কারেন িবেতর চািহদা মােয় বেড়ই চেলেছ। এ চািহদা মাকািবলার জ িত বছর িবিভ
ালািন িভিক নন নন িবৎ ক াপেনর পিরকনা করা হেয়েছ এবং িবৎ উৎপাদন মতা আগামী ২০৩০ সােল মে ৪০,০০০
মঃওঃ করার লে িবউেবা  পিরকনা  অযায়ী  কাজ কের যাে। ২০২১ সােলর মে শতভাগ িবতায়ন ও িনরবি িবৎ সরবরাহ
িনিত করার লে িবউেবা’র িবতরণ বা উয়ন ক চাম/ময়মনিসংহ/িমা/িসেলট এর কায ম জারােলা ভােব বাবায়ন
চলেছ। িবতরণ খােত িসেম লস াস ও রাজ আদায় ির লে শতভাগ াট  িমটার াপেনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবেতর উৎপাদন মতা ৬৬৫ মগাওয়াট ি;
১৪০০ িকেলািমটার নন িবতরণ লাইন িনম াণ;
িবতরণ িসেম লস িসেল িডিজেট অাহত রাখা ;
৫০,০০০  ি-পেম িমটার াপন;
দ জনবল িতার লে িশণ দান এবং
ািতািনক  দতা  ও  সমতা  ির  িনিম  ৩৩  কিভ  উপেক  শতভাগ  এবং  িবতরণ  লাইন  ১২০০  িকঃিমঃ  GIS
Mapping করণ।
িবউেবা িবৎ সের ধান সময়েকর িমকা পালেনর মােম িবৎ উৎপাদন, সালন ও িবতরণ বায় ণ  িমকা
পালেনর মােম দেশর সািব ক উয়ন কম কাে অাহত িমকা রাখা।
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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-

চয়ারান, বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড 

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৮
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দেশর সকল নাগিরেকর জ িনরবি, নগত ও মানসত িবৎ সরবরাহ করা।

১.২ অিভল (Mission)
টকসই উয়েনর জ িবেতর ি অাহত ও াহক সি িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ািতািনক দতা ও সমতা ি
২. িবৎ উৎপাদন বার উয়ন
৩. িবৎ িবতরণ বার উয়ন
৪. নন িবৎ সংেযাগ ও াহকেসবা িনিতকরণ
৫. জনগেণর আথ  সামািজক উয়েনর লে িনরবি ও মানসত িবৎ সরবরাহ িনিত করা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবৎ উৎপাদন ি
২. িবৎ কসেহর দতা ি
৩. িবতরণ লাইন িনম াণ
৪. উপেকের উয়ন
৫. িসেম লস াসকরণ
৬. িনরবি িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ
৭. মানসত িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ
৮. নন িবৎ সংেযাগ
৯. াট  ি-পইড িমটার াপন
১০. ওভারেলােডড াফরমার এর পিরমাণ কমােনা
১১. াহক সবা িনিতকরন
১২. নটিমটার াপন
১৩. ািতািনক দতার উয়ন
১৪. কািরগির সমতা ি



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িবৎ উৎপাদন ি
সরকাির খাত মঃওঃ ৪৯৮ ৭৬০ ৩৮০ ১২২০ ১২৪৪ িবউেবা

িবৎ পিরকনা পিরদর, িবউেবা হেত দ
িতেবদন

বসরকাির খাত মঃওঃ ৯৩৪ ৭৫৯ ২৮৫ ১৯৯০ ৩০২৭ াইেভট খাত
িবৎ পিরকনা পিরদর/ াইেভট
জনােরশন, িবউেবা

নন নন াহক সংেযাগ
দােনর মােম িবৎ
িবধাা জনেগাির আওতা
সসারণ

নন আবািসক
সংেযাগ

সংা ১৭৫৯১৫
১৬১৫৩৩
(এিল'২১ পয )

১৫০০০০ ১৫০০০০ ১৫০০০০
িনব াহী েকৗশলী (িবয় ও
িবতরণ িবভাগ)

ধান েকৗশলী (িবতরণ অল)/ তাবধায়ক
েকৗশলী (প ও স সােকল)/ িনব াহী েকৗশলী
(িবয় ও িবতরণ িবভাগ)

লাইন িনম াণ করার মােম
িবৎ িবতরণ সসারণ

িবতরণ লাইন িনম াণ িকঃিমঃ ২১৪৬.৫৫ ১৯২৪.৭১ ১৪০০ ১৫০০ ১৫০০
ক পিরচালক, িবতরণ বা
উয়ন ক

ক পিরচালক, িবতরণ বা উয়ন ক /
পিরচালক, কায ম পিরদর

উপেক িনম াণ ও মতা
বধ েণর মােম িবৎ িবতরণ
বার সসারণ

উপেকের মতা
বিধ তকরণ

এমিভএ ৩৫৪.৩২ ৩১২.৩২ ৪০০ ৪০০ ৪০০
ক পিরচালক, িবতরণ বা
উয়ন ক

ক পিরচালক, িবতরণ বা উয়ন ক /
পিরচালক, কায ম পিরদর

িবতরণ বার উয়ন িসেম লস % ৯.০১
৮.২৩ (এিল'২১
পয )

৮.৯৫ ৮.৯৫ ৮.৯৫
ধান েকৗশলী (িবতরণ অল)/
তাবধায়ক েকৗশলী (প ও স
সােকল)

মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন /
ধান েকৗশলী (িবতরণ অল)/ তাবধায়ক
েকৗশলী (প ও স সােকল)

িনরবি িবৎ সরবরাহ
SAIDI িমিনট ৭৪৬.২৪

৬৮০ (ম'২১
পয )

৭৪৫ ৭৪৫ ৭৪৫ িবয় ও িবতরণ িবভাগ
ধান েকৗশলী (িবতরণ অল) / তাবধায়ক
েকৗশলী (প ও স সােকল)

SAIFI সংা ৪৮.৪২
৪৪.১৩ (ম'২১
পয )

৪৫ ৪৫ ৪৫ িবয় ও িবতরণ িবভাগ/ ইএসইউ
ধান েকৗশলী (িবতরণ অল) / তাবধায়ক
েকৗশলী (প ও স সােকল)

মানব সদ উয়ন মানব সদ উয়ন
িশণ
ঘা

৭৫.২২
৭৯.৭ (এিল'২১
পয )

৫৫ ৬০ ৬৫ িশণ পিরদর
পিরচালক, িশণ পিরদর হেত দ
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ DSL ডট সািভ স লায়ািবিল

২ E-GP ইেলিনক জনােরল িকউরেম

৩ NIS National Integrity Strategy(জাতীয় াচার কৗশল)

৪ SAIDI িসেম এভােরজ ইারাপশন িডউেরশন ইনেড

৫ SAIFI িসেম এভােরজ ইারাপশন িেয়ি ইনেড

৬ SDG Strategic Development Goal

৭ আরিপিসএল রাল পাওয়ার কাািন িলিমেটড

৮ ইএিসইআই ইেলকিকাল এডভাইজার এ িচফ ইেলকিক ইেপকটর

৯ ইিজিসিব ইেলিিস জনােরশন কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড

১০ ই-সবা ইেলিনক সািভ স

১১ এিডিপ এয়াল ডেভলপেম াাম

১২ এিপএসিসএল আগ পাওয়ার শন কাািন িলিমেটড

১৩ এফিজএমও ি গভাণ র মাড অফ অপােরশন

১৪ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

১৫ এমএমিসএফিড িমিলয়ন িকউিবক িফট পার ড

১৬ এমওিড মািল অপােরশন ডাটা

১৭ এমিভএ মগােভা অািয়ার

১৮ এলওআই লটার অব ইনেট

১৯ ওেজাপািডেকা ওেয় জান পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

২০ িজআইএস াবাল ইনফরেমশন িসেম

২১ িজআইএস িজওািফক ইনফরেমশন িসেম

২২ িডিপিডিস ঢাকা পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

২৩ ডসেকা ঢাকা ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড

২৪ নওপােজেকা নথ  ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাািন িলিমেটড

২৫ নসেকা নদ ান ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড

২৬ িপিজিসিব পাওয়ার িড কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড

২৭ িবআরইিব বাংলােদশ রাল ইেকিিফেকশন বাড 

২৮ িবউেবা বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড 
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা
অজেনর
মাণক

[১.১] ািতািনক দতার উয়ন
(আিথ ক)

[১.১.১] বেকয়া াস মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন

[১.১.২] দনা পিরেশাধ িনয়ক, িহসাব ও অথ 

[১.১.৩] িবল কােলকশন রিশও মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন

[১.১.৪] সরকােরর িডএসএল পিরেশাধ িনয়ক, িহসাব ও অথ 

[১.১.৫] কাের রিশও িনয়ক, িহসাব ও অথ 

[১.১.৬] ইক রিশও িনয়ক, িহসাব ও অথ 

[১.১.৭] ডট সািভ স কভােরজ রিশও িনয়ক, িহসাব ও অথ 

[১.২] কািরগির সমতার উয়ন

[১.২.১] ইআরিপ বাবায়ন (৪  মিডউল)

[১.২.২] িশণ কায ম পিরদর

[১.২.৩] ই িজিপ টািরং (১০০ কার িনেচ) যা েযাজ কমাস  এােফয়াস 

[১.২.৪] ৩৩ কিভ সাবেশন িজআইএস ািপং মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন

[১.২] কািরগির সমতার উয়ন [১.২.৫] িবতরণ লাইেনর িজআইএস ািপং মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন

[২.১] িবৎ উৎপাদন ি

[২.১.১] নন মতা সংেযাজন(সরকাির) ধান েকৗ., িবতরণ অল/ক পিরচালক, িবতরণ বা উয়ন ক

[২.১.২] নন মতা সংেযাজন(বসরকাির) ধান েকৗ., িবতরণ অল/ক পিরচালক, িবতরণ বা উয়ন ক

[২.১.৩] LOI ই ধান েকৗ., াইেভট পাওয়ার জনােরশন

[২.২] িবৎ কসেহর দতা ি

[২.২.১] এেভািবিল ফার িবৎ পিরকনা পিরদর

[২.২.২] া ফার(িবিপিডিব'র িনজ) িবৎ পিরকনা পিরদর

[২.২.৩] িহট রট(নট)িবিপিডিব'র িনজ িবৎ পিরকনা পিরদর

[২.২.৪] অিিলয়াির কনসামশন (িবিপিডিব'িনজ) িবৎ পিরকনা পিরদর

[৩.১] িবতরণ লাইন িনম াণ [৩.১.১] িবতরণ লাইন িনম াণ
ধান েকৗ., িবতরণ অল/ক পিরচালক, িবতরণ বা উয়ন ক/
কায ম পিরদর

[৩.২] উপেকের উয়ন [৩.২.১] িবতরণ উপেক িনম াণ/ মতা ি
ধান েকৗ., িবতরণ অল/ক পিরচালক, িবতরণ বা উয়ন ক/
কায ম পিরদর

[৩.৩] িসেম লস াস [৩.৩.১] িবতরণ িসেম লস মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা
অজেনর
মাণক

[৩.৪] নটিমটার াপন [৩.৪.১] নট িমটার াপন মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন

[৪.১] নন সংেযাগ [৪.১.১] বাসেহ নন সংেযাগ মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন

[৪.২] িেপইড িমটার াপন [৪.২.১] িেপইড িমটার াপন মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন

[৪.৩] ওভারেলােডড াফরমার
াসকরণ

[৪.৩.১] ওভারেলােডড াফরমার এর শতকরা হার কমাস  এােফয়াস 

[৪.৪] াহক সি [৪.৪.১] গণনািন কমাস  এােফয়াস 

[৫.১] িনরবি িবৎ সরবরাহ
িনিতকরণ

[৫.১.১] িসেম অাভােরজ ইােরপশন িডউেরশন ইনেড (SAIDI) মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন

[৫.১.২] Automation of 11 Kv feeder to provide machine-
generated data of SAIDI & SAIFI

মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন

[৫.১.৩] িসেম অাভােরজ ইােরপশন িেকােয়ি ইনেড (SAIFI) মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন

[৫.২] মানসত িবৎ সরবরাহ
িনিতকরণ

[৫.২.১] িবিলং পেয় এ পাওয়ার ফার মহাবাপেকর দর, বািণিজক পিরচালন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

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
িবৎ উৎপাদন ি নন মতা সংেযাজন(সরকাির) বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন তরল ালািন

িবৎ উৎপাদন ি নন মতা সংেযাজন(বসরকাির) বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন তরল ালািন

িবৎ উৎপাদন ি নন মতা সংেযাজন(সরকাির) বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন ািতক াস

িবৎ উৎপাদন ি নন মতা সংেযাজন(বসরকাির) বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন ািতক াস



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 
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