
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

ঢাকা পাওয়ার িডিিবউসন কাািন িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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

িনরিবি ও
মানসত িবৎ
সরবরাহ এবং
াহকেসবা িনিত
করা।

৩৫

[১.১] িবতরণ লাইন িনম াণ [১.১.১] িবতরণ লাইন িকঃিম ৬ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৬.১

[১.২] উপেক িনম াণ
/উপেকের মতা ি

[১.২.১] উপেকের মতা এমিভএ ৫ ৭২০ ৬৭০ ৬২০ ৫৭০ ৫২০ ৭০

[১.৩] িনরিবি িবৎ
সরবরাহ

[১.৩.১] ওভার লােডড াফরমার এর
পিরমান কমােনা

% ২ ০.২০ ০.২৫ ০.৩০ ০.৩৫ ০.৪০ ০.০০১

[১.৩.২] ১১ কিভ িফডার অেটােমশন % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৩.৩] SAIDI িমিনট ১ ৩৬৫ ৩৭০ ৩৭৫ ৩৮০ ৩৮৫ ৬৩.৫২৭

[১.৩.৪] SAIFI বার/সংা ১ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ৪০ ৫.৪০৬

[১.৪] মানসত িবৎ
সরবরাহ

[১.৪.১] িবিলং পেয়ে পাওয়ার ফার % ৫ ৯০ .৯১

[১.৫] এিডিপ বাবায়ন [১.৫.১] এিডিপ বাবায়ন (আিথ ক) % ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৪.১৮

[১.৬] িজ আই এস ািপং

[১.৬.১] সকল উপেকসহ ৩৩ কিভ
লাইেনর িজ আই এস ািপং

% ২ ১০০

[১.৬.২] ১১ কিভ লাইেনর িজ আই এস
ািপং

% ২ ১০০

[১.৭] াহকেসবা দান
[১.৭.১] আউটেসািস ং এর মােম িবল
িবতরণ

এনওিসএস এর
সংা

২ ১২ ১৪

[১.৭.২] গণনািন সংা ২ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ১০

[১.৮] াডা বাবায়ন [১.৮.১] উপেকের সংা সংা ৩ ১ ২



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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
ািতািনক
দতা, সমতা ও
তা ি করা।

৩২

[২.১] িসেম লস াস [২.১.১] িসেম লস % ৭ ৭.২ ৭.২৫ ৭.৩০ ৭.৩৫ ৭.৪০ ৭.০২

[২.২] আদায় ি
[২.২.১] বেকয়া াস সমমাস ৭ ২ ২.০৫ ২.১০ ২.১৫ ২.২০ ১.৮২

[২.২.২] কােলকশন িবল রিশও % ৩ ৯৫.০০ ৯২.০০ ৯০.০০ ৮৮.০০ ৮৬.০০ ৯৯.৪২

[২.৩] দায় পিরেশাধ

[২.৩.১] দনা পিরেশাধ মাস ৩ ৩.০০ ৩.২ ৩.৪ ৩.৬ ৩.৮ ১

[২.৩.২] সরকােরর িনকট িডএসএল
পিরেশাধ

কা টাকা ৩ চলিত চলিত চলিত চলিত চলিত ২৭.৩২

[২.৩.৩] ডট সািভ স কাভােরজ রিশও রিশও ৩ ১.৬:১ ১.৫৫:১ ১.৫০:১ ১.৪৫:১ ১.৪০:১ ১.৮

[২.৩.৪] কাের রিশও রিশও ২ ১.৫:১ ১.৪:১ ১.৩:১ ১.২:১ ১.১:১ ২.০

[২.৩.৫] ইক রিশও রিশও ২ ১.২০:১ ১.১৫:১ ১.১:১ ১.০৫:১ ১:১ ১.৮

[২.৪] িতেযািগতালক য়
[২.৪.১] ই িজিপ টািরং ( ১০০ কার
িনেচ) যা েযাজ

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

৩
নন িবৎ
সংেযাগ দান
করা।

৬
[৩.১] নন িবৎ সংেযাগ
দান

[৩.১.১] নন িবৎ সংেযাগ সংা ৩ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ২০০০০ ১৫০০০ ১৬৯৪৯

[৩.২] িেপইড িমটার াপন [৩.২.১] িেপইড িমটার াপন সংা ৩ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ২০০০০ ১৩৬৫৯

৪
নবায়নেযা
িবৎ খােতর
উয়ন করা।

২ [৪.১] নট িমটার াপন [৪.১.১] নট িমটার াপন সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৬



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[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



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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 ৯৩

[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 সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ 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 ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৬.৫

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ০.৭৩

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৬.৯৭

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯.২০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৪.৩৪

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


