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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, বাংলােদশ পী িবতায়ন বাড 

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

াধীনতার পিত জািতর জনক বব শখ িজর রহমােনর নে ১৯৭২ সােল রিচত মহান সংিবধােনর ১৬ নং অেেদ নগর ও
ামােলর  জীবনযাার  মােনর  বষ  মাগতভােব  র  করার  উেে  িষ  িবেবর  িবকাশ,  ামােলর  বতায়ন  বা,  অা
িশের িবকাশ এবং িশা, যাগােযাগ বা ও জনাের উয়েনর মােম আল পার সাধেনর জ রা কক কায কর বা
হেণর অীকার করা হেয়েছ। “িজব বষ  পী িবেতর সবা বষ ” াগানেক ধারণ কের িজব বেষ ই স হেব শতভাগ িবতায়ন। এ
িতিত রেণর লে বাংলােদশ পী িবতায়ন বাড  িনরলস েচা চািলেয় যাে। এ েচার ফেল ২০০৯ সােলর াহক সংখা
৭৩,৮৪,৩৪৭ থেক ি পেয় ন’২০ ত তা ২,৮৮,৩৭,০৯৫ হেয়েছ। তে িবগত ৩ বছের (২০১৭-১৮ অথ বছর হেত ২০১৯-২০ অথ বছর
পয ) ি পেয়েছ ৯৭,৩৯,৪১৬ জন। উ সমেয় নন লাইন িনিম ত হেয়েছ ১,৭৩,৬৫২ িকেলািমটার, উপেকের মতা ি পেয়েছ
৪,৭৬৫ এমিভএ এবং িসেম লস ১১.০৪% থেক াস পেয় ৯.৯৬% হেয়েছ। এছাড়াও চলমান ২০২০-২১ অথ বছেরর ম'২১ পয  ১১ মােস
নন লাইন িনিম ত হেয়েছ ৩১,৬২৫িকেলািমটার, উপেকের মতা ি পেয়েছ ১৪৫০ এমিভএ এবং ায় ২৭ ল নন াহকেক সংেযাগ
দান করা হেয়েছ এবং িসেম লস িসেল িডিজেটর (৯.৬৮%) মে রেয়েছ। শতভাগ উপেজলা িবতায়ন করা হেয়েছ এবং ৫ ল ৩৬
হাজার িকেলািমটার বিতক লাইন িনম াণব ক ৯৯.৫০% জনেগাীেক িবৎ িবধার আওতা করা হেয়েছ। এেত ােমর মােষর
আথ সামািজক উয়নসহ জীবনযাার মান ি পাে এবং আমার াম, আমার শহর বাবায়ন এিগেয় যাে।

সমা এবং চােলসহ:

২০২০-২১ অথ বছেরর ম'২১ পয  বাংলােদশ পী িবতায়ন বােড র াহক সংা দিড়েয়েছ ৩ কা ১৫ল, িবতরণ লাইন ৫ ল ৩৬
হাজার িকিম, িবৎ হেণর সমতা ১৩ হাজার ৫শত মগাওয়াট এবং মােয় তা ি পাে। িবতরণ বা সসারেণর সােথ সােথ
িবৎ সালন বার উিত না হেল াহকেক টকসই ও িনরিবি িবৎ সরবরাহ করা সব হেব না। িবতরণ বার আিনকায়ন ও
অেটােমশনকরেণর মে িজব বেষ র মে শতভাগ ামীণ জনেগাির জ িনরিবি এবং মানসত িবৎ সরবরাহ িনিত করা-ই ল
চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

২০২১ সােলর মে পী িবেতর আওতা িত াহেকর কােছ িবৎ িবধা পৗঁছােনা। স েে আিনকায়ন ও অেটােমশনকরেণর
মােম ামীণ জনগণেক সহজতর, টকসই, মানসত ও িনরিবি িবৎ সরবরাহ করা। িজব বেষ র মেই "আমার াম, আমার শহর"
সরকারী কম িচ বাবায়নব ক াহকবাব,  ও জবাবিদিহতালক িবতরণ বা িনিত করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 অফীড এলাকাসহ শতভাগ জনেগাীেক িবৎ িবধা দান;
 ১৫০০ এমিভএ বিতক উপেকের মতা বধ ন করা;
 ২,০০,০০০ ি-পেম িমটার াপন;
 ৮ ল নন আবািসক সংেযাগ দান;
 িবতরণ বার আিনকায়ন ও অেটােমশনকরণ
 ই-সবা চাকরণ।
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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 পী িবতায়ন 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:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

“শখ হািসনার উোগ, ঘের ঘের িবৎ” এই িতিতর আেলােক িজব বেষ ই িনিত হেব শতভাগ িবতায়ন। শতভাগ
িবতায়েনর  মােম  জনগেণর  জ  যৗিক  ও  সহনীয়  ে  িনরিবি  ও  মানসত  িবৎ  সরবরােহর  মােম  াহকেসবা
িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
িবৎ িবতরণ খােতর সমিত উয়েনর মােম ২০২১ সােলর মে অফীড এলাকাসহ পী এলাকার সকেলর জ িনভরেযা
িবৎ সরবরাহ িনিতকরেণর মােম ামীণ জনগেণর জীবনযাার মােনায়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ািতািনক দতা ও সমতা ি।
২. ামীণ এলাকায় িবৎ িবতরণ বার উয়ন।
৩. নন িবৎ সংেযাগ ও াহকেসবার মােনায়ন।
৪. ামীণ জীবনমান ও আথ সামািজক উয়েনর লে িনরিবি ও মানসত িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবতরণ লাইন িনম াণ;
২. উপেকের উয়ন;
৩. িসেম লস াসকরণ;
৪. িনরিবি িবৎ িনিতকরণ;
৫. মানসত িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ;
৬. অফীড এলাকাসহ শতভাগ িবতায়ন স করণ;
৭. াট  িেপইড িমটার াপন;
৮. ওভার লােডড াফরমার এর পিরমাণ কমােনা;
৯. াহকেসবা িনিতকরণ;
১০. ািতািনক দতার উয়ন
১১. কািরগরী সমতার উয়ন।
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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 িবতরণ খােতর
উয়ন

িবতরণ লাইন
িনম াণ/আপেেডশন

িকঃিমঃ ৫০১৬৬ ৩১৬২৫ ১০,০০০ ৫,০০০ ৫,০০০
িবউেবা, িপিজিসিব, সড়ক ও জনপথ
িবভাগ, বন িবভাগ, এলিজইিড।

ধান েকৗশলী(ক) দেরর িবতরণ লাইন
িনম াণ/উয়ন কােজর অগিতর িতেবদন।

উপেক িনম াণ/উয়ন এমিভএ ১৯০০ ১৪৫০ ১৫০০ ১০০০ ১০০০
িবউেবা, িপিজিসিব, ানীয় শাসন,
িম মণালয়।

ধান েকৗশলী (ক) এবং তাবধায়ক
েকৗশলী (ীড ও উপেক)- এর দর উপেক
িনম াণ/উয়ন কােজর অগিতর িতেবদন।

িবতরণ বার উয়ন িবতরণ িসেম লস % ৯.৯৬ ৯.৬৮ ৯.৯৫ ৯.৭৫ ৯.৫০ িবউেবা, িপিজিসিব। এমআইএস িতেবদন/সকল পিবস।

িনরিবি িবৎ
সরবরাহ

SAIDI িমিনটস ১৩২৭ ১১১৫ ১২০০ ১২০০ ১১৫০ িবউেবা, িপিজিসিব।
িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদেরর
িতেবদন।

SAIFI বার ৪৮ ৩৭ ৪২ ৪০ ৪০ িবউেবা, িপিজিসিব।
িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদেরর
িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত



b:tdr



8
S30On8

%
^0 „® A0

8 0 8 0 0 0

`-

^ <aJIa A 0A Aa 0A
% 8 a0® 0^ 8 a.

Ei

#
E£0cog

%
A0 A® Aa

8 0 a0 0 0 3^ <aJia ^ 0A A0 aA
% 8 8cO £ 8

aJ>
S

Eg%!a
£

^S ^® A8
8

§
0a0

3 9 0®
A ^ 0

®0
0 8 &

3 0

aRa8

8
^0 €0 ^ 00 a 00

0 a 8^ 0- dgC) A ar-0 90 ¥a 8 & %
a- ar-

i a 0

z£0cog

8
fl0 A ^0

8 0 aa
a 0 0

^ J> <6ia A J>0 80 a-0 g £ a% J> J> 9

S 0

93,A;

S
A ^0 ^® C'0 0 8 8 £ SA A dga A %.0 a-0 ar-0

A £ ®#

000 0
2£0cO£

a® ^0 ^® A0 00 00 08 0 a 3A a <6Ia ^ „^ A0 J>a £ £ 00 £ £

0® 3 a0 Aa- AcO ^9
j! # aa 0 J,®

A 0% A A^ A.0 „.a a-A » ®% a 8

AcO S aa ^9 f!cO ^„ 000
3

00 0 e0
^ A00„ ^ 0!A „.0 J,^ 9^ # 8A £ 3

e 00 9 „ „ „ „ A „ „ „ „ „

EE 8! €E E ? € € *
dr&

00¢&

5! ER E

g
# fi

g g g g ? # fi
g g

#E B i E B B 5

tlf=
J3

£ •£
a)•=o afr)f=

%
tHa .!= 0'

I.a)aIE!E tJ).i01
.aC21 •B.i €:U)E® •£idJJ

£i
OnEi

Ia) £J* i: .J=££ •£C,

F38f
aa=3!f

!!i: !#i #ifB Ei? Eg
a€£ ILJICJ •iCy

Eg
®%C,

=8
ZEE !E

gg 0 EJ Fg I.9 F*
A:a) +aJ ^ A +a :a O:  cr) O!d
£f£ £al a a £® act) a- £E+I 4

f=-

ziii

®®

=i%iii
~

gi?
9̂

!!i



arm a 0 0 0
a0 i 0 00 0 ® 0 a 0 0

8 8 A ® 0000 0& 0 £

Eigi?

a 0 ® 0 8 80 0 00 0 a- 0 0 0. 0
8 8 A ®

8cO ; 0 8

8 a 0J>

8
000 08

» 8
S

0A 0A 800 # 0 9

0 0 0
®9 8 00

0 0
8 00 9 00

8 „ a-_` a- ^ % 8 %
0

0 8
0

0
00 00

® a0 cO
8 0 „ a0I) # 8 cO

8 3^ 0 J}

0 0 0
®cO

8 8 0 0a ® 0!
8 8 ^ 0

£ 2 0A 0ar £ 0 A

00 a0 ®
8

80 000
8 800^

X
AA 00J>

S 0 a

8 a J> # ? j'A a 3%® 9 9 0 0
€

cOA „ ar-3 8 0

3 00 9 J,
„6

i # 3A8 #
^A J) ®0% 03 0 S

® ® 9 „ 00 0 „ „

00€

g
2S

§ i i
a8

§
& 9 a,FT *, ®,ir ®/Pr

# # # # # # # fi

•!Ej
.£0

f=C)

8'1 tH tJ)
OJ + % a
F1®W 0a)

f= 8)
f+aJ

00 'J= Ia,
iu) .9L fo a)

:!jji

i ~ Oe tag

!ij
On.tn a)=2: CJt5 =® C,

3Ei EE ±i E:
Ii3a.

_®^\ -a =0 =01

f8E
7J

2±E Z£ 2I A.I28 £: CD2

f=
E.a %# f=

f=

LIIa

!!1

Ia'
0= a f= i.i

:!%ij

E]% 8£::a 'J       tJ)

!!

.9

zi! =i€! ziE±
3?:'fi

J>

-9
A A

£#E !i,!i



y.                    RERE

a 0® 0 0
cO 2 00 ^

8iBi?

0 8 acO 0

¢®nyrv_ELiHRE#-RE£_

9 # A

00 0
S a#

0%

ire     `   -A-

a 0
% =0cO 8

A A

0 0 0 00 09 9 0 J>^ ^

0 0
® ®® 0

J> 9 cO J>
A A

0 8 „ 0„ # 00 A

®A a-9 9
a A

# J> 9
2 cO A

„ „ A 9
•-¥-X ,

S § B =

? E ? 9.
LHC)Eg

9,.? a i5
8t dI, I0~

=CJ gE

i!i5

i::E!E

#;i

<Q_#i

e#iE

i?i5
J>



0 0 0 0 00 0 0 0 0^ A A A A

8i®B

0 0 0 0 00 a 0 0 0A A A ^ A

0A 0^ cO 9 9

£B 8B gE gE gE

P91 P9J POJ POJ P9J

8 8 B 8 8
E B E B E

!!? E!!i !g,!S

B:g.jS

:g![

i!!

I,I !! I,;i !!
09 +

i!Ej!



wh, c5fltwh, at:qirm wh ralgj\Oi3i+ cat, rfu, ap finft: fi", en € =rfie Th iTama-
fl*faeierrfuaecqqagivasqF"rfuwlQmaFqi

ffi, ffi, fi" fai5": ffi", en ® 3ffii5T rm qarm ftw a5fflTan, th<qtm wh ffiFT
cali€-aafisqdinatcqflaEffrorfeqF57rmrfuatalfflFHrfuanq5aqI

t¥iaprq®:

(D3'igqJil

al`rm rm rqi7noi3w cat
RE cffrm rfu 6ffa qu)

`r-Stl'_aiinq

qngrm q5i igiv arfe

2 h-0 u-2Lo2-> `
rfu

2 L -e> \4-- 2e Z_2> \

rfu

FFi5 Frftw JTRT: ft, qF `q, `O`s s8:8q rty: >S qFct rfur: ffl, ffl `q, `o`s
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CC Citizen’s Charter

২ DNP Disconnection for Nonpayment

৩ DSL Dept Service Liability

৪ E-GP e-Government Procurement

৫ ERP Enterprise resource planning

৬ GRS Grievance Redress System

৭ KM Kilometer

৮ KV Kilovolt

৯ KVA Kilovolt Ampere

১০ MW Megawatt

১১ NIS National Integrity Strategy

১২ ROW Right of Way

১৩ RTI Right to Information

১৪ SAIDI System Average Interruption Duration Index

১৫ SAIFI System Average Interruption Frequency Index

১৬ SDG Strategic Development Goal

১৭ ই-সবা ইেলিনক সািভ স

১৮ এিডিপ এয়াল ডেভলপেম াাম

১৯ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

২০ এমিভএ মগােভা অািয়ার

২১ িজআইএস াবাল ইনফরেমশন িসেম

২২ পিবস/ িপিবএস পী িবৎ সিমিত

২৩ িপিজিসিব পাওয়ার িড কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড

২৪ িবআরইিব বাংলােদশ রাল ইেলকিিফেকশন বাড 

২৫ িবিপিডিব বাংলােদশ পাওয়ার ডেভলপেম 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] Improvement of
institutional efficiency
(Financial)

[১.১.১] Accounts Receivable
িবআরইিব, িষ ও ধম  মণালয় ও পী িবৎ
সিমিত

এমআইএস িতেবদন, ফম -৫৫০ এবং পী িবৎ
সিমিতর িনরীা িতেবদন

[১.১.২] ERP Implementation (4 Modules)
কম চারী শাসন পিরদর, সি ও লিজিক
পিরদর, িহসাব পিরদর, সংহ পিরদর,
িসএসএএম পিরদর এবং িশণ পিরদর।

কম চারী শাসন পিরদর, সি ও লিজিক
পিরদর, িহসাব পিরদর, সংহ পিরদর,
িসএসএএম পিরদর এবং িশণ পিরদর সেহর
বাবায়ন িতেবদন।

[১.১.৩] DSL Payment to the Government অথ  ও িহসাব পিরদর িহসাব পিরদেরর িতেবদন

[১.১.৪] Accounts Payable পী িবৎ সিমিত
এমআইএস িতেবদন, ফম -৫৫০ এবং পী িবৎ
সিমিতর িনরীা িতেবদন

[১.১.৫] Current Ratio পী িবৎ সিমিত
এমআইএস িতেবদন, ফম -৫৫০ এবং পী িবৎ
সিমিতর িনরীা িতেবদন

[১.১.৬] Quick Ratio পী িবৎ সিমিত
এমআইএস িতেবদন, ফম -৫৫০ এবং পী িবৎ
সিমিতর িনরীা িতেবদন

[১.১.৭] Debt Service Coverage Ratio িবআরইিব ও পী িবৎ সিমিত
ফম -৫৫০, পী িবৎ সিমিতর িনরীা িতেবদন ও
পিবস ঋণ ও বােজট পিরদেরর িতেবদন

[১.১.৮] Collection Bill ratio
িবআরইিব,িষ ও ধম  মণালয় এবং পী িবৎ
সিমিত

এমআইএস িতেবদন, ফম -৫৫০ এবং পী িবৎ
সিমিতর িনরীা িতেবদন

[১.২] Improvement of
technical capacity

[১.২.১] GIS mapping of 33 KV lines
িবআরইিব’র িজআইএস পিরদর ও পী িবৎ
সিমিত

িজআইএস পিরদেরর িতেবদন

[১.২.২] GIS Mapping of 11 KV lines
িবআরইিব’র িজআইএস পিরদর ও পী িবৎ
সিমিত

িজআইএস পিরদেরর িতেবদন

[১.২.৩] DPP Submission for SCADA
Implementation in 13 PBS

িবআরইিব’র এমিপএসএস পিরদর এবং পী িবৎ
সিমিত

িডিপিপ িতেবদন

[১.২] Improvement of
technical capacity

[১.২.৪] E-GP tendering (all local below 100
crore)which is applicable

িবআরইিব’র ধান েকৗশলী (ক) এর দর,
সংহ পিরদর

ধান েকৗশলী (ক) এর দেরর িতেবদন

[১.২.৫] Average Training hour per Employee িবআরইিব’র িশণ পিরদর ও পী িবৎ সিমিত িশণ পিরদেরর িতেবদন

[২.১] Construction of
distribution Lines

[২.১.১] Construction/ Up-gradation of
Distribution Lines

িবআরইিব’র ধান েকৗশলী (ক) এর দর িবতরণ লাইন িনম াণ/আপেেডশন অগিতর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.২] Development of
Substation

[২.২.১] Construction/Capacity enhancement of
Distribution Substation

িবআরইিব’র ধান েকৗশলী (ক) এবং
তাবধায়ক েকৗশলী (ীড ও উপেক)- এর দর

উপেক িনম াণ/মতা ি অগিতর িতেবদন

[২.৩] Reduction of System
Loss

[২.৩.১] Distribution System Loss
িবআরইিব’র িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদর ও
পী িবৎ সিমিত

বাপিবেবা’র MIS িতেবদন ও পিবস এর িনরীা
িতেবদন

[২.৪] Introduction of Net
Metering

[২.৪.১] Net Meter Installed
িবআরইিব’র নবায়নেযা ালানী পিরদর ও পী
িবৎ সিমিত

নবায়নেযা ালানী পিরদেরর বাবায়ন িতেবদন

[৩.১] New Connection [৩.১.১] New Connection to Households
িবআরইিব’র পিবস মিনটিরং ও বাপনা পিরচালন
পিরদর এবং পী িবৎ সিমিত

বাপিবেবা’র MIS িতেবদন ও াহক সংেযাগ
িতেবদন

[৩.২] Installation of
Prepaid Meter

[৩.২.১] Installation of Prepaid Meter ক পিরচালেকর দর ও পী িবৎ সিমিত ি-ইড িমটার াপন অগিতর িতেবদন

[৩.৩] Reducing Overloaded
Transformer

[৩.৩.১] Percentage of Overloaded Transformer
িবআরইিব’র িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদর ও
পী িবৎ সিমিত

িবতরণ াফম ােরর হালনাগাদ িতেবদন

[৩.৪] Customer satisfaction [৩.৪.১] Public Hearing
িবআরইিব’র পিবস মিনটিরং ও বাপনা পিরচালন
পিরদেরর ও পী িবৎ সিমিত

গণ নানী অােনর িতেবদন

[৪.১] Ensure uninterrupted
electricity Supply

[৪.১.১] Provide Machine-generated SAIDI &
SAIFI (20% of 11Kv Feeder)

িবআরইিব’র িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদর
এবং পী িবৎ সিমিত

১১কিভ িফডাের SAIDI & SAIFI পিরমােপ
মিশন জনােরেটড ডাটা েতর বাবায়ন িতেবদন।

[৪.১] Ensure uninterrupted
electricity Supply

[৪.১.২] System Average Interruption Duration
Index (SAIDI)

িবআরইিব’র িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদর
এবং পী িবৎ সিমিত

াহক াে িবৎ সরবরােহর িতেবদন

[৪.১.৩] System Average Interruption Frequency
Index (SAIFI)

িবআরইিব’র িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদর
এবং পী িবৎ সিমিত

াহক াে িবৎ সরবরােহর িতেবদন

[৪.২] Ensure quality
electricity Supply

[৪.২.১] Power Factor at each Billing Point
িবআরইিব এনািজ অিডট এ ািরফ এর কায ালয়,
িপিডিব'র এনািজ অিডট দর ও পী িবৎ সিমিত

িবিলং পেয় ও িবৎ সরবরােহর িতেবদন
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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

Reduction of System Loss Distribution System Loss
বাংলােদশ িবৎ উয়ন
বাড 

িবিপিডিব হেত বাপিবেবা িবৎ য় কের থােক। িবিপিডিব’র িবিলং িমটার ও াহক াে
ািপত িমটােরর িরিডং হেত িসেম লস িনিণ ত হয়।

Reduction of System Loss Distribution System Loss
পাওয়ার িড কাািন
অব বাংলােদশ িলঃ

িপিজিসিব িবৎ সালন কের থােক । সরবরাহত লাইেন সক মাায় ভােজ এবং
িনরিবি িবৎ সরবরাহ থাকেল িসেম লস াস পােব।

Development of Substation
Construction/Capacity
enhancement of Distribution
Substation

পাওয়ার িড কাািন
অব বাংলােদশ িলঃ

িবৎ সালন লাইন ও ীড উপেকের মতা ি এবং ব-কার সংেযাজন করার মােম
বাপিবেবা’র নবিনিম ত উপেকে লাড বরাকরণ হেল িবতরণ উপেকের মতা ি করা
যােব।

Improvement of institutional
efficiency (Financial)

Accounts Receivable িষ মণালয়

িবআরইিব কক িবৎ িবভােগর মােম ষাািসক িভিেত পাওনা িষ রয়ােতর অথ 
(দানত ২০%) চেয় িষ মণালেয় আেবদন করা হয়। িষ মণালয় রয়ােতর অথ 
পিরেশােধর িনিম অথ  মণালয় হেত বােজট অেমাদন হণ কের।অথ  মণালেয়র িজও’র
িভিেত িষ মণালয় িবআরইিব’র িষ রয়ােতর অথ  পিরেশাধ কের থােক।

Improvement of institutional
efficiency (Financial)

Accounts Receivable ধম  িবষয়ক মণালয়
িবআরইিব কক ধময় িতােনর রয়ােতর অথ  (১০০ ইউিনট কের ১৪৮৭২ ধময়
িতােনর িবপরীেত) চেয় ধম  মণালেয় আেবদন করা হয়। ধম  মণালয় িসএিজ’র মােম
ধময় িতােনর রয়ােতর অথ  িবআরইিব’ক বৎসের একবার পিরেশাধ কের থােক।

Improvement of institutional
efficiency (Financial)

Accounts Receivable
ানীয় সরকার িবভাগ:
ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

সময়মত বেকয়া িবৎ িবৎ িবল পিরেশাধ করেল বেকয়া মাস যৗিক পয ােয় থাকেব।



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৪:৪৭ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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সব�-�শষ হাল-নাগাদ: ৮ জুন ২০২১

জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না
০১। জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০২১-২০২২ (ডাউনেলাড)।
০২। জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০২০-২০২১ (ডাউনেলাড)।
২০২০-২০২১ অথ�বছেরর জন� বাপিবেবােড�র জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন অ�গিতর ১ম ��মািসক (জুলাই-
�সে��র'২০২০) �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
২০২০-২০২১ অথ�বছেরর জন� বাপিবেবােড�র জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন অ�গিতর ২য় ��মািসক (অে�াবর-

িডেস�র’২০২০) �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
২০২০-২০২১ অথ�বছেরর জন� বাপিবেবােড�র জাতীয় ��াচার �কৗশল কম�পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন অ�গিতর ৩য় ��মািসক (জানুয়াির-

মাচ�'২০২১) �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
 
০৩। জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৯-২০২০ (ডাউনেলাড)।
জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৯-২০ ১ম ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৯-২০ ২য় ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৯-২০ ৩য় ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৯-২০ ৪থ� ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
 
০৪। জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৮-১৯ (ডাউনেলাড)।
জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৮-১৯ ৪থ� ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
 
০৫। জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৭-১৮ (ডাউনেলাড)।
জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৭-১৮ �থম ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৭-১৮ ি�তীয় ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
জাতীয় ��াচার �কৗশল এর কম�পিরক�না ২০১৭-১৮ তৃতীয় ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন (ডাউনেলাড)।
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https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.reb.gov.bd%2Fsite%2Fpage%2Ff24e0a95-1390-4500-af7d-d7b1fc8da6db%2F%25E0%25A6%25AC%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B0%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25B7%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%2595-%25E0%25A6%2595%25E0%25A6%25B0%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25AA%25E0%25A6%25B0%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%2595%25E0%25A6%25B2%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AA%25E0%25A6%25A8%25E0%25A6%25BE&text=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://reb.portal.gov.bd/site/page/4d6a7304-23cb-42c5-b82f-8de294bfc7ad
http://reb.portal.gov.bd/site/biography/32ee94fd-83c1-4cbe-bac3-93ea8130e848
https://reb.portal.gov.bd/site/photogallery/b1ac981c-3f42-4dce-a158-d8c2202a705a
https://www.mygov.bd/serviceByOffice/?agent=np&domain=reb.gov.bd
https://reb.portal.gov.bd/site/page/721cbe8b-e16f-47df-a4fc-d1fd872cfd87
http://industry.rebpbs.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.breb.pollibiddut
https://mail.reb.gov.bd/
https://reb.portal.gov.bd/forms/form/Online%20Complain%20Syst
http://www.rebpbs.com/
http://www.reb.gov.bd/site/view/internal_eservices
https://mpemr.gov.bd/
https://mujib100.gov.bd/
http://www.powerdivision.gov.bd/
http://powercell.gov.bd/
http://www.bpdb.gov.bd/
http://www.cptu.gov.bd/
http://www.bangladesh.gov.bd/
http://www.reb.gov.bd/
http://www.reb.gov.bd/
http://www.reb.gov.bd/
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সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্মসম্পাদন 

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/কর্মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ২ ১ - 

 

 

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 কর্মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্মপতরকল্পনার 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 - - 

 


