
 

 

 
 
 

 

 

ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন ককাম্পাডন ডিডিটেি (ডিডপডিডি) 
 
 

 
 

তত্ত্বািধায়ক প্রক ৌশলী, এনওডিএি, কপাস্তট ািা, ডিডপডিডি 
 

এবং 
 

প্রধান প্রটকৌশিী, এনওডিএি, িাউথ, ডিডপডিডি 
এর মকযে স্বাক্ষররত 

 
 
 

বারি   র্মসম্পাদন চুরি 
 
 
 
 
 
 
 

১ জুলাই, ২০১৯– ৩০ জুন, ২০২০ 
 
 
 

 

 



 

2 | পৃ ষ্ঠ া  
 

 
সূরিপত্র 

 
 

ডিডপডিডি'র  র্মসম্পাদকনর সারি  রিত্র...............................................................  ০৩ 
 
 
উপক্রমরি া............................................................................................ ০৪ 
 

সস শন ১ : ডিডপডিডি'র রূপ ল্প (Vision), অরিলক্ষে (Mission), স ৌশলগত উকেশেসমূহ এবং  ার্যাবরল …  ০৫  
 

সস শন ২  : স ৌশলগত উকেশে, অগ্রারয ার,  ার্যক্রম,  র্মসম্পাদন সূি  এবং লক্ষেমাত্রাসমূহ.…………………. ০৭ 
 

সংক াজনী ১ : শব্দসংকক্ষপ (Acronyms) ……………………………………………………………….………………….. ১৩ 
 

সংক াজনী ২ :  র্মসম্পাদন সূি সমূহ, বাস্তবায়ন ারী এবং পররমাপ পদ্ধরত ……………………………………………. ১৪ 
 

সংক াজনী ৩ :  র্মসম্পাদন লক্ষেমাত্রা অর্জকনর সক্ষকত্র অনোনে মন্ত্রিালয়/ ডিভা /দপ্তর/িংস্থার উপর রনর্ভরশীলতা.. ১৭ 
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ডিডপডিডি'র  র্মসম্পাদকনর সারি  রিত্র 
(Overview of the Performance of the DPDC) 

 
সাম্প্ররত  অর্জন, িোকলঞ্জ এবং িরবষ্েত পরর ল্পনা 

সাম্প্ররত  বছর সমূহ (৩বছর) এর প্রযান অর্জনসমূহ : 

 ত ০৩ িছটর আিদাডন পর্যাটয় ডিটেি িি ৯.১৮% কথটক ৭.৪৯% এ হ্রাি কপটয়টছ । ৫৪০ ডক:ডি: ডিতরণ িাইন 
ডনর্মাণ করা হটয়টছ । উপ-ককটের কযাপাডিডে ১৩২/৩৩ ককডভ কিটভটি ২৩৭৩ এিডভএ কথটক ২৬৪৪ এিডভএ 
উন্নীত হটয়টছ । ১.৯৯ িক্ষ নতুন িংট া  প্রদান করা হটয়টছ । ইটতািটধয প্রায় ৩ লক্ষ ডপ্র-কপইি ডিোর স্থাপন করা 
হটয়টছ। ডিডপডিি’র ক্রয় কার্যক্রটি ই-ডিডপ পদ্ধডত প্রির্তন করা হটয়টছ। ই-অকশন পদ্ধডতটত পুরাতন িািািাি 
ডনিাি করা হটে। ডিদ্যযৎ গ্রাহক ণটক কিািাইটি ক্ষুটদিার্তার িাধযটি ডিি িম্পডিত তথয িরিরাহ করা হটে। এ 
ছাড়াও িযিস্থাপনা কার্যক্রটির িান উন্নয়টনর স্বীকৃডত ডহটিটি ডিডপডিডি আইএিও ৯০০১:২০০৮ িনদ অর্জন 
কটরটছ। 

 
সমসো এবং িোকলঞ্জসমূহ: 

িিিযািমূহ: 

ক) অপডরকডিত ন রায়টনর ফটি ঝুডকপূর্ণ ডিদ্যযৎ ডিতরণ িযিস্থা; 
খ) িাল্ক েযাডরটফর তুিনায় খুচরা পর্যাটয় আনুপাডতক হাটর ডিদ্যযটতর মূিয বৃডদ্ধ না হওয়ায় ডিডপডিডি  
   কর্তৃক ডনিস্ব অর্থায়টন উন্নয়ন প্রকি গ্রহণ করা কষ্টকর হটে। 
 

চযাটিঞ্জিমূহ: 
ক) িাইরনজ রজ টু রজ সলান এর আওতায় এক্সপানশন এন্ড সরংকদরনং অব পাওয়ার রসকেম সনটওয়ার্ক আন্ডার 
রিরপরিরস   বাস্তবায়ন  রা। 
খ) ২০২১ িাটির িটধয ডিডপডিডির এিাকার িকি গ্রাহকটক ডপ্র-কপইি ডিোটরর আওতায় আনা;  
 ) নতুন ডিদ্যযৎ উপটকে ডনর্মান ও পুরাতন উপটকেিমূহ কিরািটতর িাধযটি কযাপাডিডে বৃডদ্ধ করা; 
ঘ) িাইরনজ রজ টু রজ সলান এর আওতায় গৃহীত প্র ল্প বাস্তবায়কনর পর ঋকির র রস্ত পররকশায  রা। 
 
িরবষ্েৎ পরর ল্পনা: 

গ্রাহটকর ক্রিির্ধিান চাডহদা পূরণ, গ্রাহক কিিার িান বৃডদ্ধ, ডনর্ভরট া য ও িানিম্মত ডিদ্যযৎ ডিতরণ করার িটক্ষয 
িরকার ও দাতা িংস্থা অর্থায়টন এিং ডিডপডিডি’র ডনিস্ব অর্থায়টন স্বি, িধয ও দীর্ঘটিয়াদী উন্নয়ন পডরকিনা গ্রহণ 
করা হটয়টছ। প্রকিিমূটহর িটধয উটেখট া য হটিা: 
ক)  ডিডপডিডি’র আওতাযীন উপক ন্দ্রসমূকহ স্মার্ট রগ্রি রসকেম িযিস্থার প্রবর্তন;  
খ)  ডিডপডিডি’র আওতাযীন এলা ায় আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্মার্ট রপ্র-সপকমন্ট রমটার স্থাপন; 
 )  ডিডপডিডি’র আওতায় ঢা ার  াওরানবাজাকর ভূগর্ভস্থ উপক ন্দ্র রনর্মাি; 
ঘ) রবরিন্ন সিাকেজ সলকিকল  োপারসটর বোং  স্থাপকনর মাযেকম পাওয়ার ফ্োক্টকরর মান উন্নত রি; 
ঙ)  ডিডপডিডি’র আওতাযীন এলা ায় ডিদ্যযৎ রবতরি বেবস্থা আধুরনর  রকি রবরিন্ন প্র ল্প গ্রহি ও বাস্তবায়ন  রা 
 

২০১৯-২০ অর্থবছকরর সম্ভাবে প্রযান লক্ষেমাত্রাসমূহ: 

• রবদ্যেকতর ডিতরণ উপটকটের ক্ষিতা ৯৬০ এিডভএ বৃরদ্ধ; 
• ৮০ র কলারমটার নতুন রবতরি লাইন রনর্মাি; 
• ৮০,০০০ ডপ্র-কপইি রমটার স্থাপন; 
• রসকেম লকসর হার শত রা ৭.৪৮ এ নারমকয় আনা। 
• ৫০,০০০ নতুন বিদ্যযডতক িংট া  প্রদান  
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 
 
ডিডপডিডি’র প্রাডতষ্ঠাডনক দক্ষতা বৃডদ্ধ, স্বেতা ও িিািডদডহতা কিারদার করা, সুশািন িংহতকরণ এিং 
িম্পটদর  থা থ িযিহার ডনডিতকরটণর িাধযটি রূপকি ২০২১ এর  থা থ িাস্তিায়টনর িটক্ষয- 

 তত্ত্বািধায়ক প্রক ৌশলী, এনওডিএি, কপাস্তট ািা, ডিডপডিডি 
 
                                                       এবং 
 
প্রধান প্রটকৌশিী, এনওডিএি, িাউথ, ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন ককাম্পাডন ডিডিটেি এর মকযে ২০১৯ 
সাকলর জুলাই মাকসর ২২ তাররকে এই বারি   র্মসম্পাদন চুরি স্বাক্ষররত হল।  
 
 
 এই  চুরিকত স্বাক্ষর ারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষ্য়সমূকহ সম্মত হকলন: 
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সস শন-১ 
 
ডিডপডিডি'র রূপ ল্প (Vision), অরিলক্ষে (Mission), স ৌশলগত উকেশেসমূহ এবং  ার্যাবরল 
 
১.১ রূপ ল্প (Vision): 

ঢাকা শহর (কিিটকা এিাকা িযতীত) এিং নারায়ণ ঞ্জ এিাকায় িানিম্মত ও ডনর্ভরট া য রবদ্যেৎ 
িরিরাটহর িাধযটি কদটশর কাডিত অর্থননডতক, িািাডিক ও িানি উন্নয়ন িাধন করা। 

 
১.২ অরিলক্ষে (Mission): 
 

• কিিা উৎকর্ষতার িাধযটি িানিম্মত ডিদ্যযৎ ডিতরণ করা । 
• চাডহদা অনু াডয় ডিডপডিডি'র কভৌট াডিক এিাকায় ডিদ্যযৎ িরিরাহ করা । 
• গ্রাহক িন্তুডষ্ট ডনডিত করা । 
• িকি এিপ্লডয়টদর কটপাটরে িংস্কৃডতর িটে িানানিই নতুন িানডিকতা  টি়ে কতািা। 
• আয় বৃডদ্ধ এিং িযয় হ্রাি কটর স্বয়ংিম্পূর্ণ এিং িাভিনক অিস্থায় কপৌৌঁছাটনা । 

 

১.৩ স ৌশলগত উকেশেসমূহ (Strategic Objectives): 

• রসকেম লস হ্রাস 
• আদায় বৃরদ্ধ 
• রনররবরিন্ন রবদ্যেৎ সরবরাহ 
• মানসম্মত রবদ্যেৎ সরবরাহ 
• গ্রাহ কসবা রনরিত  রা 
• নতুন রবদ্যেৎ সংক াগ 
• নবায়নক াগে রবদ্যেৎ োকতর উন্নয়ন 

 

১.৪  ার্যাবরল (Functions): 

• রসকেম লস হ্রাস রি 
• Zero Consumption হ্রাস রি 
• Bad Meter হ্রাস রি 
• রবদ্যেৎ  ারচুরপর জনে রবল  রা 
• রমটার সীল রি ও সীকলর তথ্ে সফ্টওয়োকর এরি 
• MT, HT ও EHT গ্রাহক র সফ্ইজ অনু ায়ী সিাকেজ,  াকরন্ট, রররিং এবং রসরট সররশও পরীক্ষা ও 

সংকশাযন  রা 
• এিরট গ্রাহক  রুপান্তর 
• সরি  রমটার রররিং অনু ায়ী রবল  রা এবং স ল  রসকেল সফ্জ রমটাকরর রররিং সমাবাইল Snap 

Shot এর মাযেকম গ্রহন 
• ডপ্র-কপইি ডিোর গ্রাহকটদর অনিধ িযিহার ডচডিত করটণর িনয পডরদর্শন করা (প্রক াজে হকল) 
• পাওনা রহসাব আদায় 
•  াকল শন রবল সররশও 
• UDC/Nonpayee গ্রাহ কদর রিরিত  কর বক য়া আদায়  রা 
• বক য়ার জনে সনারটশ প্রদান পূি  সংক াগ রবরিন্ন করণ                                         
• বক য়া সংক্রান্ত মামলা রনস্পরি রি 
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• স্থানীয়িাকব টাস্ককফ্ার্স  ার্যক্রম পারিালনা  রা 
• রমটার  ারচুরপর জনে রবলকৃত অর্থ আদায়  রা 
• সর ারী, আযা সর ারী বক য়ার বাকজট বরাে  রকির জনে স ল মন্ত্রিালকয় পত্র প্রদান 
• সর ারী, আযা সর ারী Dispute সমাযান 
• সর ারী, আযা সর ারী বক য়া আদায় 
• অডনয়ডিত ররিার্জযারী ডপ্র-কপইি গ্রাহকটদর িাডিক িডনেডরং করা (প্রক াজে হকল) 
• ওিারকলাকিি ট্রান্সফ্রমার এর পররমান  মাকনা 
• SAIDI হ্রাস রি 
• SAIFI হ্রাস রি 
• রফ্িার রবিাজন/ ক্ষমতা বৃরদ্ধর উকদোগ গ্রহন 
• ট্রান্সফ্রমাকরর সলাি বোকলরন্সং  রা 
• Renovation of DOF, Crimpit, Lighting, Arrester, LT Loop, Growing etc of 

Distribution Transformer    
• রনয়রমত ববদ্যরত  লাইন সংরক্ষি  রা 
• অরত পুরাতন লাইন সংস্কার  রা 
• পাওয়ার ফ্োক্টর রনরিষ্ট সীমায় বজায় রাো 
• আউটকসারর্সং এর মাযেকম রবল রবতরি 
• গনশুনারন আকয়াজন  রা 
• CMS Software িালু  রা 
• অরিক াগ ারী গ্রাহক র রফ্িবো  গ্রহন 
• রসরটকজন িার্টার অনু ায়ী সসবা প্রদান 
•  কিালরুকম CS এর আিরিরবরয পরীক্ষা ও বেবস্থা গ্রহন 
• রবদ্যেৎ রবচুেরতর জনে গ্রাহ ক  SMS প্রদাকনর লকক্ষে Shutdown/Interruption এর তথ্ে CMS 

Software এ এরি  রা 
• OPS বেবস্থাপনা সম্পূর্ণরুকপ িালু  রা 
• পররিন্ন পররকবকশ গ্রাহক র বসার স্থাকনর বেবস্থা  রা 
• গ্রাহক র সমাবাইল নম্বর হালনাগাদ  রা 
• রবকলর ছাড়পত্র প্রদান 
• ডপ্র-কপইি ডিোটরর িনয কভন্ডর এর পাশাপাডশ ডনিস্ব িনিি িাধযটি UCC পডরচািনা করা 

(প্রক াজে হকল) 
• কটরাি রুটির কেকডনকযাি ডেি এর িাধযটি ডপ্র-কপইি গ্রাহকটদর অডভট া  ডনস্পডি করা 

(প্রক াজে হকল) 
• অনলাইকনর মাযেকম রনর্ধাররত সমকয় নতুন সংক াগ প্রদান 
• নতুন সংক াগ প্রদাকনর পরবর্তী মাকস রবরলং এর আওতায় আনা 
• সসালার পোকনল পরীক্ষা রি 
• সনট রমটার স্থাপন 
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সস শন – ২ 
স ৌশলগত উকেশে, অগ্রারয ার,  ার্যক্রম,  র্মসম্পাদন সূি  এবং লক্ষেমাত্রা  

 

স ৌশলগত 
উকেশে 

উকেকশের 
মান 

 ার্যক্রম  র্মসম্পাদন সূি  এ   সূিক র 
মান 

প্রকৃত 
অর্জন 

(২০১৭-
১৮) 

প্রকৃত 
অর্জন 
(২০১৮-
১৯) সম-
১৯ পর্যন্ত 

লক্ষেমাত্রা  
 

প্রটক্ষপন 
(২০২০-
২১) 

প্রটক্ষপন 
(২০২১-
২২) ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) রসকেম 
লস হ্রাস 

১৫ (১.১) রসকেম লস হ্রাস রি (১.১.১) হ্রাসকৃত রসকেম লস  % ৭   ৮.৩২ ৮.৫২ ৮.৭২ ৮.৯২ ৯.১২ ৮.২২ ৮.১২ 
(১.২) Zero Consumption হ্রাস রি (১.২.১) হ্রাসকৃত Zero Consumption % ১   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৮০ ১০০ 
(১.৩) Bad Meter হ্রাস রি (১.৩.১) হ্রাসকৃত Bad Meter % ১   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ১০০ 
(১.৪) রবদ্যেৎ  ারচুরপর জনে রবল  রা (১.৪.১)  ারচুরপর জনে রবকলর পররমাি % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
(১.৫) রমটার সীল রি ও সীকলর তথ্ে 
সফ্টওয়োকর এরি 

(১.৫.১) নতুন সংক াকগর সক্ষকত্র এরিসহ 
সীলকৃত রমটার 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(১.৫.২) পুরাতন রমটাকরর জনে এরিসহ  
সীলকৃত রমটার 

% ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ ১০০ 

(১.৬) MT, HT ও EHT গ্রাহক র 
সফ্ইজ অনু ায়ী সিাকেজ,  াকরন্ট, 
রররিং এবং রসরট সররশও পরীক্ষা ও 
সংকশাযন এিং LT রমটার পরীক্ষা ও 
সংকশাযন  রা 

(১.৬.১) পরীক্ষা ও সংকশাযনকৃত LT, 
MT, HT ও EHT গ্রাহ  

% ১   ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ২৫ 

(১.৭) এিরট গ্রাহক  রুপান্তর (১.৭.১) রুপান্তরকৃত এমরট গ্রাহ  সংেো ১   ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১০ 
(১.৮) সরি  রমটার রররিং অনু ায়ী 
রবল  রা এবং স ল  রসকেল সফ্জ 
সপাষ্ট-সপইি রমটাকরর রররিং সমাবাইল 
Snap Shot এর মাযেকম গ্রহন 
(প্রক াজে হকল) 

(১.৮.১)সরি িাকব গ্রহিকৃত রররিং ও 
সরি  রবল 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(১.৯) ডপ্র-কপইি ডিোর গ্রাহকটদর 
অনিধ িযিহার ডচডিত করটণর িনয 
িাডিক পডরদর্শন করা 

(১.৯.১) িাডিক পডরদর্শনকৃত গ্রাহক % -   - - - - - - - 

(২) আদায় 
বৃরদ্ধ 

২২ (২.১) পাওনা রহসাব আদায় (২.১.১) পাওনা রহসাব সমমাস ৭   ১.৪২ ১.৪৪ ১.৪৬ ১.৪৮ ১.৫০ ১.৩২ ১.৩২ 
(২.২)  াকল শন রবল সররশও (২.২.১)  াকল শন রবল সররশও % ৫   ১০১.০ ১০০.৮ ১০০.৬ ১০০.৪ ১০০.২ ১০১.৫ ১০১.৫ 
(২.৩) UDC/Nonpayee গ্রাহ কদর 
রিরিত  কর বক য়া আদায়  রা 

(২.৩.১) রিরিত ও বক য়া আদায়কৃত  
UDC/Nonpayee গ্রাহক  

% ২   ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

(২.৪) বক য়ার জনে সনারটশ প্রদান 
পূি  সংক াগ রবরিন্ন  রি 

(২.৪.১) বক য়ার জনে মারস  সংক াগ 
রবরিন্নকৃত গ্রাহ  

% ১   ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ৮ 

(২.৫) বক য়া সংক্রান্ত মামলা 
রনস্পরি রি  

(২.৫.১) রনস্পরিকৃত মামলা সংেো ১   ৪ ৩ ২ ১  ৮ ৮ 

(২.৬) স্থানীয়িাকব টাস্ককফ্ার্স  ার্যক্রম 
পারিালনা  রা  

(২.৬.১) পররিারলত টাস্ককফ্ার্স  ার্যক্রম সংেো ১   ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৪৫ ৪৫ 

(২.৭) রমটার  ারচুরপর জনে রবলকৃত (২.৭.১) আদাকয়র হার % ১   ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০ 
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স ৌশলগত 
উকেশে 

উকেকশের 
মান 

 ার্যক্রম  র্মসম্পাদন সূি  এ   সূিক র 
মান 

প্রকৃত 
অর্জন 

(২০১৭-
১৮) 

প্রকৃত 
অর্জন 
(২০১৮-
১৯) সম-
১৯ পর্যন্ত 

লক্ষেমাত্রা  
 

প্রটক্ষপন 
(২০২০-
২১) 

প্রটক্ষপন 
(২০২১-
২২) ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অর্থ আদায়  রা 
(২.৮) সর ারী, আযা সর ারী 
গ্রাহটকর বক য়ার বাকজট বরাে 
 রকির জনে মন্ত্রিালকয় পত্র কপ্ররণ 

(২.৮.১) সম এবং নকিম্বর মাকস 
মন্ত্রিালকয়  প্রদানকৃত পত্র 

সংেো ০.৫   ৪ ২    ৪ ৪ 

(২.৯) সর ারী, আযা সর ারী 
গ্রাহটকর ডিটির Dispute সমাযান 

(২.৯.১) িিাধাটনর হার % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(২.১০) সর ারী, আযা সর ারী 
বক য়া আদায় 

(২.১০.১) আদায়কৃত বক য়া % ২.৫ 
 
 

  ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

  (২.১১) অডনয়ডিত ডরচার্জধারী ডপ্র-
কপইি গ্রাহকটদর িাডিক িডনেডরং করা 

(২.১১.১) িাডিক িডনেডরংকৃত গ্রাহ  % -   - - - - - - - 

(৩) 
রনররবরিন্ন 
রবদ্যেৎ 
সরবরাহ 

১০ (৩.১) ওিারকলাকিি ট্রান্সফ্রমার এর 
পররমান  মাকনা 

(৩.১.১) ওিারকলাকিি ট্রান্সফ্রমার হার % ২   ০.২০ ০.২৫ ০.৩০ ০.৩৫ ০.৪০ ০.২০ ০.২০ 

(৩.২) SAIDI হ্রাস রি (৩.২.১) SAIDI রমরনট ২   ৩৭০ ৩৭৫ ৩৮০ ৩৮৫ ৩৯০ ৩৬০ ৩৫০ 

(৩.৩) SAIFI হ্রাস রি (৩.৩.১) SAIFI বার/সংেো ১.৫   ২০ ২২ ২৪ ২৬ ২৮ ১৮ ১৮ 
(৩.৪) রফ্িার রবিাজন/ ক্ষমতা বৃরদ্ধর 
উকদোগ গ্রহন 

(৩.৪.১) গ্রহনকৃত উকদোগ সংেো ০.৫   ৬ ৪ ২ ১  ৬ ৬ 

(৩.৫) ট্রান্সফ্রমাকরর সলাি বোকলরন্সং 
 রা 

(৩.৫.১) বোকলন্সকৃত ট্রান্সফ্রমার      % ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

(৩.৬) Renovation of DOF, 
Crimpit, Lighting, Arrester, LT 
Loop, Growing etc of 
Distribution Transformer    

(৩.৬.১) সংস্কাকরর হার % ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৬০ 

(৩.৭) রনয়রমত ববদ্যরত  লাইন 
সংরক্ষি  রা  

(৩.৭.১)সংরক্ষিকৃত 0.4 KV লাইকনর 
বদর্ঘ্ে 

র :রম ০.৫   ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০ 

(৩.৭.২) সংরক্ষিকৃত 11 KV লাইকনর 
বদর্ঘ্ে 

র :রম ০.৫   ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪ 

(৩.৮) অরত পুরাতন লাইন সংস্কার 
 রা 

(৩.৮.১) সংস্কারকৃত 0.4 KV লাইকনর 
বদর্ঘ্ে 

র :রম ০.৫   ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

(৩.৮.২) সংস্কারকৃত 11 KV লাইকনর 
বদর্ঘ্ে 

র :রম ০.৫   ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

(৪) 
মানসম্মত 
রবদ্যেৎ 
সরবরাহ  

৮ (৪.১) পাওয়ার ফ্োক্টর রনরিষ্ট সীমায় 
বজায় রাো 

(৪.১.১) গ্রাহক র পাওয়ার ফ্োক্টর 
মারস  ০.৯৫ এর উপকর বজায় রাো  

% ৮   ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 
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স ৌশলগত 
উকেশে 

উকেকশের 
মান 

 ার্যক্রম  র্মসম্পাদন সূি  এ   সূিক র 
মান 

প্রকৃত 
অর্জন 

(২০১৭-১৮) 

প্রকৃত 
অর্জন 

(২০১৮-১৯) 
সম-১৯ পর্যন্ত 

লক্ষেমাত্রা  
 

প্রটক্ষপন 
(২০২০-
২১) 

প্রটক্ষপন 
(২০২১-
২২) ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(৫) 
গ্রাহ কসবা 
রনরিত  রা 

১৫ (৫.১) আউটকসারর্সং এর 
মাযেকম রবল রবতরি 

(৫.১.১) স ল গ্রাহক র 
রবতরিকৃত রবল 

% ১   ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

(৫.২) গনশুনারন আকয়াজন 
 রা 

(৫.২.১) গিশুনারন  সংেো ১   ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

(৫.৩) িম্পূর্ণরুটপ CMS 
Software িালু  রা 

(৫.৩.১) সফ্টওয়োর 
বাস্তবায়কনর সময়সীমা 

  তাডরখ ১    ৩১/০৮/১৯ ১৫/০৯/১
৯ 

৩০/০৯/
১৯ 

১৫/১০/
১৯ 

৩১/১০/
১৯ 

- - 

(৫.৪) অরিক াগ ারী 
গ্রাহক র রফ্িবো  গ্রহন 

(৫.৪.১) গ্রহনকৃত 
রফ্িবো  

% ১   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০ 

(৫.৫) রসরটকজন িার্টার 
অনু ায়ী সসবা প্রদান  

(৫.৫.১)  প্রদানকৃত 
সসবা 

% ২   ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯০ 

(৫.৬)  কিালরুকম CS এর 
আিরনরবরয পরীক্ষা ও বেবস্থা 
গ্রহন 

(৫.৬.১) আিরনরবরয 
পরীক্ষা রি ও বেবস্থা 
গ্রহি 

% ২   ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 

(৫.৭) রবদ্যেৎ রবচুেরতর জনে 
গ্রাহ ক  SMS  
লকক্ষে 
Shutdown/Interruption

CMS Software 
এ এরি  রা 

(৫.৭.১)এরি  রার হার % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(৫.৮) OPS বেবস্থাপনা 
সম্পূর্ণরুকপ িালু  রা।  

(৫.৮.১) OPS 
বেবস্থাপনা বাস্তবায়কনর 
সময়সীমা 

তাডরখ ২   ৩১/১০/১৯ ১৫/১১/১
৯ 

৩০/১১/১
৯ 

১৫/১২/
১৯ 

৩১/১২/
১৯ 

      - - 

(৫.৯)  পররিন্ন পররকবকশ 
গ্রাহক র বসার স্থাকনর বেবস্থা 
 রা 

(৫.৯.১) বসার স্থাকনর 
বেবস্থার সময়সীমা 

তাডরখ ১   ৩১/১০/১৯ ১৫/১১/১
৯ 

৩০/১১/১
৯ 

১৫/১২/
১৯ 

৩১/১২/
১৯ 

      - - 

(৫.১০) গ্রাহক র সমাবাইল 
নম্বর হালনাগাদ  রা 

(৫.১০.১) 
হালনাগাদকৃত সমাবাইল 
নম্বর 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(৫.১১) রবকলর ছাড়পত্র প্রদান (৫.১১.১) ছাড়পত্র 
প্রদানকৃত গ্রাহ  

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(৫.১২ ) ডপ্র-কপইি ডিোটরর 
িনয কভন্ডর এর পাশাপাডশ 
ডনিস্ব িনিি িাধযটি UCC 
পডরচািনা করা 

(৫.১২.১) পডরচাডিত 
ucc 

% -    
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

(৫.১৩) কটরাি রুটির 
কেকডনকযাি ডেি এর িাধযটি 

(৫.১২.১) ডনস্পডিকৃত 
অডভট া  

% -    
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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স ৌশলগত 
উকেশে 

উকেকশের 
মান 

 ার্যক্রম  র্মসম্পাদন সূি  এ   সূিক র 
মান 

প্রকৃত 
অর্জন 

(২০১৭-১৮) 

প্রকৃত 
অর্জন 

(২০১৮-১৯) 
সম-১৯ পর্যন্ত 

লক্ষেমাত্রা  
 

প্রটক্ষপন 
(২০২০-
২১) 

প্রটক্ষপন 
(২০২১-
২২) ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ডপ্র-কপইি গ্রাহকটদর 
অডভট া  ডিডেডিন চার্টার 
অনু ায়ী ডনস্পডি করা 

(৬) 
নতুন রবদ্যেৎ 
সংক াগ 

৫ (৬.১) অনলাইকনর মাযেকম 
রনর্ধাররত সমকয় নতুন সংক াগ 
প্রদান 

(৬.১.১) প্রদানকৃত 
নতুন সংক াগ 

সংেো ১   ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৪০০০ ৪০০০ 

(৬.১.২) ৭ রদকনর মকযে 
আবারস  সংক াগ প্রদান 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(৬.১.৩) ২৮ রদকনর 
মকযে রশল্প  ারোনার 
সংক াগ প্রদান  

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২০০ ২০০ 

(৬.২) নতুন সংক াগ 
প্রদাকনর পরবর্তী মাকস রবরলং 
এর আওতায় আনা 

(৬.২.১) নতুন 
সংক াকগর রবল 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

(৬.৩) কিািার পযাটনি 
পরীক্ষাকরণ 

(৬.৩.১) পরীক্ষার 
িংখযা 

িংখযা ১   ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৪০০ ৪০০ 

(৭) 
নবায়নক াগে 
রবদ্যেৎ োকতর 

উন্নয়ন 

৫ (৭.১) সনট রমটার স্থাপন (৭.১.১) স্থারপত রমটার সংেো ৫   ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ২০ ২০ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 | পৃ ষ্ঠ া  

 

আবরশে  স ৌশলগত উকেশে 
 

স ৌশলগত 
উকেশে 

উকেকশের 
মান 

 ার্যক্রম  র্মসম্পাদন সূি  এ   সূিক র 
মান 

প্রকৃত 
অর্জন 

(২০১৭-
১৮) 

প্রকৃত 
অর্জন 

(২০১৭-
১৮) 

সম-১৯ 
পর্যন্ত 

লক্ষেমাত্রা প্রটক্ষপন 
(২০২০-
২১) 

প্রটক্ষপন 
(২০২১-
২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

(১) 
 র্মসম্পাদকন 
গরতশীলতা 
আনায়ন ও 
সসবার মান 

বৃরদ্ধ 

৫.৫ (১.১) দপ্তর/সংস্থায় ই-ফ্াইরলং 
পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

(১.১.১) স ল user এর  ই-নরথ্র 
বেবহার 

% ২   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

(১.১.২) ই-ফ্াইকল নরথ্ রনস্পরিকৃত % ২   ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০   
(১.১.৩) ই-ফ্াইকল পত্র জারীকৃত % ১.৫   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

(২) দাপ্তরর  
 র্ম াকন্ড 

স্বিতা বৃরদ্ধ ও 
জবাবরদরহ 
রনরিত রি 

৭ (২.১) জাতীয় শুদ্ধিার স ৌশল ও 
তথ্ে অরয ার বাস্তবায়ন 

(২.১.১)জাতীয় শুদ্ধিার 
 র্মপরর ল্পনা বাস্তবারয়ত 

% ১.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫    

(২.২) অরিক াগ প্ররত ার বেবস্থা 
বাস্তবায়ন 

(২.২.১)রনর্ধাররত সমকয়র মকযে 
অরিক াগ রনস্পরিকৃত 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০    

(২.২.২)অরিক াগ রনস্পরিকৃত 
সংক্রান্ত মারস  প্ররতকবদন দারেলকৃত 

সংেো ১   ১২ ১১ ১০ ৯    

(২.৩) কিিা প্রদাটনর প্রডতশ্রুডত 
হািনা াদকরণ ও িাস্তিায়ন 

(২.৩.১) কিিা প্রদাটনর প্রডতশ্রুডত 
হািনা াদকৃত  

 ড় ১.৫   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০    

(২.৩.১) ডনর্ধাডরত িিটয় বত্রিাডিক 
িাস্তিায়ন প্রডতটিদন িন্ত্রণািটয় 
দাডখিকৃত 

িিডষ্ট ১   ৪ ৩ ২     

(২.৩.১) কিিাগ্রহীতাটদর িতািত 
পডরিীক্ষণ িযিস্থা চালুকৃত 

তাডরখ ১   ৩১.১২.
১৯ 

১৫.০১.
১৯ 

০৭.০২
.১৯ 

১৭.০২
.১৯ 

২৮.০
২.১৯ 

  

(৩) আরর্থ  ও 
সম্পদ 

বেবস্থাপনার 
উন্নয়ন 

৭.৫ (৩.১) অরিট আপরি রনষ্পরি 
 ার্যক্রকমর উন্নয়ন 

(৩.১.১) রত্রপক্ষীয় সিায় রনষ্পরির 
জনে সুপাররশকৃত অরিট আপরি 

% ১   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

(৩.১.২) অরিট আপরি রনষ্পরিকৃত % ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

(৩.২) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরির 
হালনাগাদ তারল া প্রস্তুত  রা 

(৩.২.১) স্থাবর সম্পরির তারল া 
হালনাগাদকৃত 

তাররে ১   ০৩.০২.
২০ 

১১.০২.
২০ 

১৮.০২
.২০ 

২৫.০২
.২০ 

০৪.০
৩.২০ 

  

(৩.২.২)অস্থাবর সম্পরির তারল া 
হালনাগাদকৃত 

তাররে ১   ০৩.০২.
২০ 

১১.০২.
২০ 

১৮.০২
.২০ 

২৫.০২
.২০ 

০৪.০
৩.২০ 

  

(৩.৩) ইন্টাকনট রবলসহ 
ইউরটরলরট রবল পররকশায 

(৩.৩.১) রবরসরস/রবরটরসএল এর 
ইন্টারকনট রবল পররকশারযত 

% ১.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

(৩.৩.২) সটরলকফ্ান রবল পররকশারযত % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

(৩.৩.৩) রবদ্যেৎ রবল পররকশারযত % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   
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আরম, তত্ত্বািধায়ক প্রক ৌশলী, এনওডিএি, কপাস্তট ািা, ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন 
ককাম্পাডন ডিডিটেি, প্রধান প্রটকৌশিী, এনওডিএি, িাউথ, ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন 
ককাম্পাডন ডিডিটেি-এর  রন ট অেী ার  ররছ স , এই চুরিকত বরর্ণত ফ্লাফ্ল অর্জকন 
সকিষ্ট থ্া ব। 
  
 
আরম, প্রধান প্রটকৌশিী, এনওডিএি, িাউথ, ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন ককাম্পাডন 
ডিডিটেি, তত্ত্বািধায়ক প্রক ৌশলী, এনওডিএি, কপাস্তট ািা, ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন 
ককাম্পাডন ডিডিটেি, এর রন ট অেী ার  ররছ স , এই চুরিকত বরর্ণত ফ্লাফ্ল অর্জকন 
প্রকয়াজনীয় সহক ারগতা প্রদান  রব।   
 
 
 
স্বাক্ষররত: 

 
 
 
 
 
 

............................................... 
তত্ত্বািধায়ক প্রক ৌশলী, এনওডিএি, কপাস্তট ািা                          তাররে 
ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন ককাম্পাডন ডিডিটেি 

 
 
 

................................................ 
প্রধান প্রটকৌশিী, এনওডিএি, সাউথ্                                  তাররে 
ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন ককাম্পাডন ডিডিটেি 
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সংক াজনী-১ 
 

ক্ররম  নম্বর শব্দসংকক্ষপ (Acronyms) রববরি 
১ রপরজরসরব পাওয়ার রগ্রি স াম্পারন অব বাংলাকদশ রলরমকটি 
২ এমআইএস মোকনজকমন্ট ইনফ্রকমশন রসকেম 
৩ এমওরি মাস্থরল অপাকরশন িাটা 
৪ রবইরপআররস বাংলাকদশ এনারর্জ এন্ড পাওয়ার ররসার্চ  াউরন্সল 
৫ সেিা সাসকটইকনবল এন্ড রররনউবল এনারর্জ সিিলপকমন্ট অথ্রররট 
৬ রবরপরিরপ বাংলাকদশ পাওয়ার সিকিলপকমন্ট সবার্ড 
৭ রবআরইরব বাংলাকদশ রুরাল ইক রিরফ্ক শন সবার্ড 
৮ রিরপরিরস ঢা া পাওয়ার রিরিরবউশন স াস্পারন রলরমকটি 
৯ সিসক া ঢা া ইকল রট্র  সাপ্লাই স াস্পারন রলরমকটি 
১০ ওকজাপারিক া ওকয়ে সজান পাওয়ার রিরিরবউশন স াস্পারন রলরমকটি 
১১ সনসক া নিান ইকল রট্র  সাপ্লাই স াস্পারন রলরমকটি 
১২ এরপএসরসএল আশুগঞ্জ পাওয়ার সষ্টশন স াস্পারন রলরমকটি 
১৩ ইরজরসরব ইকল রিরসরট সজনাকরল স াস্পারন আব বাংলাকদশ রলরমকটি 
১৪ আররপরসএল রুরাল পাওয়ার স াম্পারন রলরমকটি 
১৫ নওপাকজক া নর্থ ওকয়ে পাওয়ার সজনাকরশন স াস্পারন রলরমকটি 
১৬ এমরিএ সমগাকিাে অোরম্পয়ার 
১৭ এমএমরসএফ্রি রমরলয়ন র উরব  রফ্ট পার সি 
১৮ ইএরসইআই ইকল রট্র োল এিিাইজার এন্ড রিফ্ ইকল রট্র  ইন্সকপ টর 
১৯ SAIDI রসকষ্টম এিাকরজ ইন্টারাপশন রিউকরশন ইনকিক্স 
২০ SAIFI রসকষ্টম এিাকরজ ইন্টারাপশন রিক াকয়রন্স ইনকিক্স 
২১ রজ টু রজ গির্নকমন্ট টু গির্নকমন্ট 
২২ রজ আই এস রজওগ্রারফ্  ইনফ্রকমশন রসকষ্টম 
২৩ রবরসরস বাংলাকদশ  রম্পউটার  াউরন্সল 
২৪ রবরটরসএল বাংলাকদশ সটরল রমউরনক শন স াস্পারন রলরমকটি 
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সংক াজনী-২ : র্মসম্পাদন সূি সমূহ, বাস্তবায়ন ারী মন্ত্রিালয়/রবিাগ/সংস্থা এবং পররমাপ পদ্ধরত  
 

 ার্যক্রম  র্মসম্পাদন সূি সমূহ রববরি 
বাস্তবায়ন ারী দপ্তর/সংস্থা পররমাপ পদ্ধরত উপািসূত্র 

(১.১) রসকেম লস হ্রাস রি (১.১.১) হ্রাসকৃত রসকেম লস (১.১) রসকেম লস হ্রাস রি সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পরীক্ষা রি 

এমওরি, এমআইএস, 
APA অরিট ররকপার্ট 

(১.২) Zero Consumption হ্রাস রি (১.২.১) হ্রাসকৃত Zero Consumption (১.২) Zero Consumption হ্রাস রি সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পরীক্ষা রি 

এমওরি, এমআইএস, 
APA অরিট ররকপার্ট 

(১.৩) Bad Meter হ্রাস রি (১.৩.১) হ্রাসকৃত Bad Meter (১.৩) Bad Meter হ্রাস রি সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পরীক্ষা রি 

এমওরি, এমআইএস, 
APA অরিট ররকপার্ট 

(১.৪) রবদ্যেৎ  ারচুরপর জনে রবল  রা (১.৪.১)  ারচুরপর জনে রবকলর পররমাি (১.৪) রবদ্যেৎ  ারচুরপর জনে রবল  রা সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পরীক্ষা রি 

এমওরি, এমআইএস, 
APA অরিট ররকপার্ট 

(১.৫) রমটার সীল রি ও সীকলর তথ্ে 
সফ্টওয়োকর এরি 

(১.৫.১) নতুন সংক াকগর সক্ষকত্র এরিসহ 
সীলকৃত রমটার 

(১.৫) রমটার সীল রি ও সীকলর তথ্ে 
সফ্টওয়োকর এরি 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ িাটা এরি পরীক্ষা রি  এরির  ররকপার্ট 

(১.৫.২) পুরাতন রমটাকরর জনে এরিসহ  
সীলকৃত রমটার 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ িাটা এরি পরীক্ষা রি এরির  ররকপার্ট 

(১.৬) MT, HT ও EHT গ্রাহক র সফ্ইজ 
অনু ায়ী সিাকেজ,  াকরন্ট, রররিং এবং 
রসরট সররশও পরীক্ষা ও সংকশাযন  রা 

(১.৬.১) পরীক্ষা ও সংকশাযনকৃত MT, HT 
ও EHT গ্রাহ  

(১.৬) MT, HT ও EHT গ্রাহক র 
সফ্ইজ অনু ায়ী সিাকেজ,  াকরন্ট, 
রররিং এবং রসরট সররশও পরীক্ষা ও 
সংকশাযন  রা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি পরীক্ষা রকির ররকপার্ট 

(১.৭) এিরট গ্রাহক  রুপান্তর (১.৭.১) রুপান্তরকৃত এমরট গ্রাহ  (১.৭) এিরট গ্রাহক  রুপান্তর সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(১.৮) সরি  রমটার রররিং অনু ায়ী রবল 
 রা এবং স ল  রসকেল সফ্জ রমটাকরর 
রররিং সমাবাইল Snap Shot এর মাযেকম 
গ্রহন 

(১.৮.১)সরি িাকব গ্রহিকৃত রররিং ও সরি  
রবল 

(১.৮) সরি  রমটার রররিং অনু ায়ী 
রবল  রা এবং স ল  রসকেল সফ্জ 
রমটাকরর রররিং সমাবাইল Snap Shot 
এর মাযেকম গ্রহন 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি Snap Shot ররকপার্ট 

(১.৯) ডপ্র-কপইি ডিোর গ্রাহকটদর অনিধ 
িযিহার ডচডিত করটণর িনয পডরদর্শন করা 

(১.৯.১)  পডরদর্শনকৃত গ্রাহক (১.৯) ডপ্র-কপইি ডিোর গ্রাহকটদর অনিধ 
িযিহার ডচডিত করটণর িনয পডরদর্শন করা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ  
(প্রক াজে হকল) 

ররকপার্ট পরীক্ষা রি APA অরিট ররকপার্ট 

(২.১) পাওনা রহসাব আদায় (২.১.১) পাওনা রহসাব (২.১) পাওনা রহসাব আদায় সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পরীক্ষা রি 

এমওরি, এমআইএস, 
APA অরিট ররকপার্ট 

(২.২)  াকল শন রবল সররশও (২.২.১)  াকল শন রবল সররশও (২.২)  াকল শন রবল সররশও সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পরীক্ষা রি 

এমওরি, এমআইএস, 
APA অরিট ররকপার্ট 

(২.৩) UDC/Nonpayee গ্রাহ কদর 
রিরিত  কর বক য়া আদায়  রা 

(২.৩.১) রিরিত ও বক য়া আদায়কৃত  
UDC/Nonpayee গ্রাহক  

(২.৩) UDC/Nonpayee গ্রাহ কদর 
রিরিত  কর বক য়া আদায়  রা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পররক্ষা রি 

এমওরি, এমআইএস, 
APA অরিট ররকপার্ট 

(২.৪) বক য়ার জনে সনারটশ প্রদান পূি  
সংক াগ রবরিন্ন  রি 

(২.৪.১) বক য়ার জনে আবারস  সংক াগ 
রবরিন্নকৃত গ্রাহ  

(২.৪) বক য়ার জনে সনারটশ প্রদান 
পূি  সংক াগ রবরিন্ন  রি 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ তারল া পরীক্ষা রি সংক াগ রবরিন্ন গ্রাহক র 
তারল ার ররকপার্ট 
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 ার্যক্রম  র্মসম্পাদন সূি সমূহ রববরি 
বাস্তবায়ন ারী দপ্তর/সংস্থা পররমাপ পদ্ধরত উপািসূত্র 

(২.৫) বক য়া সংক্রান্ত মামলা 
রনস্পরি রি  

(২.৫.১) রনস্পরিকৃত মামলা (২.৫) বক য়া সংক্রান্ত মামলা 
রনস্পরি রি  

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি মামলা সংক্রান্ত ররকপার্ট 

(২.৬) স্থানীয়িাকব টাস্ককফ্ার্স  ার্যক্রম 
পারিালনা  রা  

(২.৬.১) পররিারলত টাস্ককফ্ার্স  ার্যক্রম (২.৬) স্থানীয়িাকব টাস্ককফ্ার্স  ার্যক্রম 
পারিালনা  রা  

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি টাস্ককফ্ার্স ররকপার্ট 

(২.৭) রমটার  ারচুরপর জনে রবলকৃত 
অর্থ আদায়  রা 

(২.৭.১) আদাকয়র হার (২.৭) রমটার  ারচুরপর জনে রবলকৃত 
অর্থ আদায়  রা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পরীক্ষা রি 

এমওরি, এমআইএস, 
APA অরিট ররকপার্ট 

(২.৮) সর ারী, আযা সর ারী গ্রাহটকর 
বক য়ার বাকজট বরাে  রকির জনে 
মন্ত্রিালকয় পত্র প্রদান 

(২.৮.১) সম এবং নকিম্বর মাকস মন্ত্রিালকয়  
প্রদানকৃত পত্র 

(২.৮) সর ারী, আযা সর ারী 
গ্রাহটকর বক য়ার বাকজট বরাে 
 রকির জনে মন্ত্রিালকয় পত্র প্রদান 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ পত্র পরীক্ষা রি িাটিে িরাদ্দকরটণর পত্র 

(২.৯) সর ারী, আযা সর ারী গ্রাহটকর 
ডিটির Dispute সমাযান 

(২.৯.১) িিাধাটনর হার (২.৯) সর ারী, আযা সর ারী 
গ্রাহটকর ডিটির Dispute সমাযান 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ অরিক াগ পত্র 
পরীক্ষা রি 

 গ্রাহ কদর অরিক াগ 

(২.১০) সর ারী, আযা সর ারী বক য়া 
আদায় 

(২.১০.১) আদায়কৃত বক য়া (২.১০) সর ারী, আযা সর ারী 
বক য়া আদায় 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পরীক্ষা রি 

এমওরি, এমআইএস, 
APA অরিট ররকপার্ট 

(২.১১) অডনয়ডিত ডরচার্জধারী ডপ্র-কপইি 
গ্রাহকটদর িাডিক িডনেডরং করা 

(২.১১.১) িডনেডরংকৃত গ্রাহ  (২.১১) অডনয়ডিত ডরচার্জধারী গ্রাহকটদর 
িাডিক িডনেডরং করা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ  
(প্রক াজে হকল) 

ররকপার্ট পরীক্ষা রি APA অরিট ররকপার্ট 

(৩.১) ওিারকলাকিি ট্রান্সফ্রমার এর পররমান 
 মাকনা 

(৩.১.১) ওিারকলাকিি ট্রান্সফ্রমার হার (৩.১) ওিারকলাকিি ট্রান্সফ্রমার এর 
পররমান  মাকনা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি APA অরিট ররকপার্ট 

(৩.২) SAIDI হ্রাস রি (৩.২.১) SAIDI (৩.২) SAIDI হ্রাস রি সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি APA অরিট ররকপার্ট 

(৩.৩) SAIFI হ্রাস রি 
 

(৩.৩.১) SAIFI (৩.৩) SAIFI হ্রাস রি 
 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি APA অরিট ররকপার্ট 

(৩.৪) রফ্িার রবিাজন/ ক্ষমতা বৃরদ্ধর 
উকদোগ গ্রহন 

(৩.৪.১) গ্রহনকৃত উকদোগ (৩.৪) রফ্িার রবিাজন/ ক্ষমতা বৃরদ্ধর 
উকদোগ গ্রহন 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ রি াদাকরর রবল 
পরীক্ষা রি 

রি াদাকরর রবল 

(৩.৫) ট্রান্সফ্রমাকরর সলাি বোকলরন্সং  রা (৩.৫.১) বোকলন্সকৃত ট্রান্সফ্রমার (৩.৫) ট্রান্সফ্রমাকরর সলাি বোকলরন্সং  রা সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ রি াদাকরর রবল 
পরীক্ষা রি 

রি াদাকরর রবল 

(৩.৬) Renovation of DOF, Crimpit, 
Lighting, Arrester, LT Loop, Growing 
etc of Distribution Transformer    

(৩.৬.১) সংস্কাকরর হার (৩.৬) Renovation of DOF, Crimpit, 
Lighting, Arrester, LT Loop, Growing 
etc of Distribution Transformer    

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ রি াদাকরর রবল 
পরীক্ষা রি 

রি াদাকরর রবল 

(৩.৭) রনয়রমত ববদ্যরত  লাইন সংরক্ষি  রা (৩.৭.১)সংরক্ষিকৃত 0.4 KV লাইকনর বদর্ঘ্ে (৩.৭) রনয়রমত ববদ্যরত  লাইন সংরক্ষি 
 রা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ  লাইকনর বদর্ঘ্ে 
পরীক্ষা রি 

রি াদাকরর রবল 

(৩.৭.২) সংরক্ষিকৃত 11 KV লাইকনর বদর্ঘ্ে (৩.৭) রনয়রমত ববদ্যরত  লাইন সংরক্ষি 
 রা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ লাইকনর বদর্ঘ্ে 
পররক্ষা রি 

রি াদাকরর রবল 

(৩.৮) অরত পুরাতন লাইন সংস্কার  রা (৩.৮.১) সংস্কারকৃত 0.4 KV লাইকনর বদর্ঘ্ে (৩.৮) অরত পুরাতন লাইন সংস্কার  রা সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ লাইকনর বদর্ঘ্ে 
পরীক্ষা রি 

রি াদাকরর রবল 

(৩.৮.২) সংস্কারকৃত 11 KV লাইকনর বদর্ঘ্ে (৩.৮) অরত পুরাতন লাইন সংস্কার  রা সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ লাইকনর বদর্ঘ্ে 
পরীক্ষা রি 

রি াদাকরর রবল 
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 ার্যক্রম  র্মসম্পাদন সূি সমূহ রববরি 
বাস্তবায়ন ারী দপ্তর/সংস্থা পররমাপ পদ্ধরত উপািসূত্র 

(৪.১) পাওয়ার ফ্োক্টর রনরিষ্ট সীমায় বজায় 
রাো 

(৪.১.১) গ্রাহক র পাওয়ার ফ্োক্টর মারস  ০.৯৫ 
এর উপকর বজায় রাো  

(৪.১) পাওয়ার ফ্োক্টর রনরিষ্ট সীমায় বজায় 
রাো 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পরীক্ষা রি 

APA অরিট ররকপার্ট 

(৫.১) আউটকসারর্সং এর মাযেকম রবল রবতরি (৫.১.১) স ল এম রট গ্রাহক র রবতরিকৃত রবল (৫.১) আউটকসারর্সং এর মাযেকম রবল 
রবতরি 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ  
(প্রক াজে হকল) 

বারিরজে   ার্যক্রকমর 
রহসাব পরীক্ষা রি 

APA অরিট ররকপার্ট 

(৫.২) গনশুনারন আকয়াজন  রা (৫.২.১) গিশুনারন  (৫.২) গনশুনারন আকয়াজন  রা সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ গনশুনারনর ছরব  
পরীক্ষা রি 

গনশুনারনর ররকপার্ট 

(৫.৩) CMS Software িালু  রা (৫.৩.১) সফ্টওয়োর বাস্তবায়ন (৫.৩) CMS Software িালু  রা সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ CMS এ এরির সংেো 
পরীক্ষা রি 

সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৫.৪) অরিক াগ ারী গ্রাহক র রফ্িবো  
গ্রহন 

(৫.৪.১) গ্রহনকৃত রফ্িবো  (৫.৪) অরিক াগ ারী গ্রাহক র রফ্িবো  
গ্রহন 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ CMS এ রফ্িবো  
এরির সংেো 
পরীক্ষা রি 

সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৫.৫) রসরটকজন িার্টার অনু ায়ী সসবা প্রদান  (৫.৫.১)  প্রদানকৃত সসবা (৫.৫) রসরটকজন িার্টার অনু ায়ী সসবা 
প্রদান  

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ CMS ররকপার্ট 
পররক্ষা রি 

সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৫.৬)  কিালরুকম CS এর আিরনরবরয 
পরীক্ষা ও বেবস্থা গ্রহন 

(৫.৬.১) আিরনরবরয পরীক্ষা রি ও বেবস্থা গ্রহি (৫.৬)  কিালরুকম CS এর আিরনরবরয 
পরীক্ষা ও বেবস্থা গ্রহন 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ CMS /IVR এ voice 
পরীক্ষা রি 

সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৫.৭) রবদ্যেৎ রবচুেরতর জনে গ্রাহ ক  SMS

 লকক্ষে Shutdown/Interruption

CMS Software এ এরি  রা 

(৫.৭.১)এরি  রার হার (৫.৭) রবদ্যেৎ রবচুেরতর জনে গ্রাহ ক  
SMS  লকক্ষে Shutdown/ 

Interruption CMS Software 
এ এরি  রা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ CMS এ এরির সংেো 
পরীক্ষা রি 

সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৫.৮) OPS বেবস্থাপনা সম্পূর্নরুকপ িালু 
 রা।  

(৫.৮.১) OPS বেবস্থাপনা বাস্তবায়ন (৫.৮) OPS বেবস্থাপনা সম্পূর্নরুকপ িালু 
 রা।  

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ CMS এ এরির সংেো 
পরীক্ষা রি 

সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৫.৯)  পররিন্ন পররকবকশ গ্রাহক র বসার 
স্থাকনর বেবস্থা  রা 

(৫.৯.১) বসার স্থান (৫.৯)  পররিন্ন পররকবকশ গ্রাহক র বসার 
স্থাকনর বেবস্থা  রা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ স্থান পরীক্ষা রি Site Vist ররকপার্ট 

(৫.১০) গ্রাহক র সমাবাইল নম্বর হালনাগাদ 
 রা 

(৫.১০.১) হালনাগাদকৃত সমাবাইল নম্বর (৫.১০) গ্রাহক র সমাবাইল নম্বর হালনাগাদ 
 রা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ সফ্টওয়োর এ 
সমাবাইল নম্বর 

হালনাগাকদর সংেো  
পরীক্ষা রি 

সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৫.১১) রবকলর ছাড়পত্র প্রদান 
 

(৫.১১.১) ছাড়পত্র প্রদানকৃত গ্রাহ  (৫.১১) রবকলর ছাড়পত্র প্রদান 
 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ছাড়পকত্রর সংেো 
পরীক্ষা রি 

সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৫.১২ ) ডপ্র-কপইি ডিোটরর িনয কভন্ডর এর 
পাশাপাডশ ডনিস্ব িনিি িাধযটি UCC 
পডরচািনা করা 

(৫.১২.১) পডরচাডিত UCC (৫.১২ ) ডপ্র-কপইি ডিোটরর িনয কভন্ডর 
এর পাশাপাডশ ডনিস্ব িনিি িাধযটি UCC 
পডরচািনা করা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ 
 (প্রক াজে হকল) 

ররকপার্ট পরীক্ষা রি UCC ররকপার্ট 

(৫.১৩) কটরাি রুটির কেকডনকযাি ডেি এর 
িাধযটি ডপ্র-কপইি গ্রাহকটদর অডভট া  
ডনস্পডি করা 

(৫.১৩.১) ডনস্পডিকৃত অডভট া  (৫.১৩) কটরাি রুটির কেকডনকযাি ডেি 
এর িাধযটি ডপ্র-কপইি গ্রাহকটদর অডভট া  
ডনস্পডি করা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ 
 (প্রক াজে হকল) 

অরিক াগ পত্র 
পরীক্ষা রি 

 গ্রাহ কদর অরিক াগ 
তারল ার ররকপার্ট 

(৬.১) অনলাইকনর মাযেকম রনর্ধাররত সমকয় 
নতুন সংক াগ প্রদান 

(৬.১.১) প্রদানকৃত নতুন সংক াগ (৬.১) অনলাইকনর মাযেকম রনর্ধাররত সমকয় 
নতুন সংক াগ প্রদান 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি এমওরি, এমআইএস, 
APA অরিট ররকপার্ট 
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 ার্যক্রম  র্মসম্পাদন সূি সমূহ রববরি 
বাস্তবায়ন ারী দপ্তর/সংস্থা পররমাপ পদ্ধরত উপািসূত্র 

(৬.১.২) ৭ রদকনর মকযে আবারস  সংক াগ প্রদান (৬.১) অনলাইকনর মাযেকম রনর্ধাররত সমকয় 
নতুন সংক াগ প্রদান 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৬.১.৩) ২৮ রদকনর মকযে রশল্প  ারোনার 
সংক াগ প্রদান  

(৬.১) অনলাইকনর মাযেকম রনর্ধাররত সমকয় 
নতুন সংক াগ প্রদান 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৬.২) নতুন সংক াগ প্রদাকনর পরবর্তী মাকস 
রবরলং এর আওতায় আনা 

(৬.২.১) নতুন সংক াকগর রবল (৬.২) নতুন সংক াগ প্রদাকনর পরবর্তী 
মাকস রবরলং এর আওতায় আনা 

সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি সফ্টওয়োর ররকপার্ট 

(৬.৩) কিািার পযাটনি পরীক্ষাকরণ (৬.৩.১) পরীক্ষার িংখযা (৬.৩) কিািার পযাটনি পরীক্ষাকরণ সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি পররদর্শকনর ররকপার্ট 

(৭.১) সনট রমটার স্থাপন (৭.১.১) স্থারপত রমটার (৭.১) সনট রমটার স্থাপন সংরিষ্ট দপ্তর সমূহ ররকপার্ট পরীক্ষা রি স্থাপকনর ররকপার্ট  
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সংক াজনী ৩: অনোনে মন্ত্রিালয়/রবিাগ/অরযদপ্তর/সংস্থা এর রন ট প্রতেরশত সুরনরিষ্ট  র্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ 
 

প্ররতষ্ঠাকনর 
যরি 

প্ররতষ্ঠাকনর নাম সংরিষ্ট  র্মসম্পাদন 
সূি  

উি প্ররতষ্ঠাকনর রন ট সংরিষ্ট 
মন্ত্রিালয়/রবিাকগর প্রতোরশত সহায়তা 

প্রতোশার স ৌরি তা প্রতোশা পূরি না হকল 
সম্ভাবে প্রিাব 

মন্ত্রিালয় রবদ্যেৎ রবিাগ নতুন রবদ্যেৎ সংক াগ নতুন সংক াগ নীরতমালা সহরজ রি 
রবরিন্ন প্ররতষ্ঠাকনর ছাড়পত্র প্রকয়াজন হওয়ায় সংক াগ 

প্রদান রবলরম্বত হকি 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত বেহত হকব। 

রিপার্টকমন্ট  রসরট  কপাকরশন পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

রিপার্টকমন্ট  রসরট  কপাকরশন  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্র অরর্জত হকব না। 

রিপার্টকমন্ট ঢা া ওয়াসা পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

রিপার্টকমন্ট ঢা া ওয়াসা  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় গৃহায়ন ও গিপূর্ত মন্ত্রিালয় পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় গৃহায়ন ও গিপূর্ত মন্ত্রিালয়  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় স্বাস্থে সসবা রবিাগ পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় স্বাস্থে সসবা রবিাগ  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় প্রাথডিক ডশক্ষা পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় প্রাথডিক ডশক্ষা  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িাধযডিক ও উচ্চ িাধযডিক ডশক্ষা পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িাধযডিক ও উচ্চ িাধযডিক ডশক্ষা  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় মুডিট াদ্ধা ডিষয়ক পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় মুডিট াদ্ধা ডিষয়ক  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িড়ক ও িনপদ পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িড়ক ও িনপদ  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
 

লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 
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প্ররতষ্ঠাকনর 
যরি 

প্ররতষ্ঠাকনর নাম সংরিষ্ট  র্মসম্পাদন 
সূি  

উি প্ররতষ্ঠাকনর রন ট সংরিষ্ট 
মন্ত্রিালয়/রবিাকগর প্রতোরশত সহায়তা 

প্রতোশার স ৌরি তা প্রতোশা পূরি না হকল 
সম্ভাবে প্রিাব 

মন্ত্রিালয় কৃডষ িন্ত্রণািয় পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় কৃডষ িন্ত্রণািয়  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িনপ্রিাশন িন্ত্রণািয় পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্র অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িনপ্রিাশন িন্ত্রণািয়  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় 
কিিািডরক ডিিান পডরিহন ও পর্যেন 

িনপ্রিাশন িন্ত্রণািয় 
পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 

জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 
সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 

লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় 
কিিািডরক ডিিান পডরিহন ও পর্যেন 

িনপ্রিাশন িন্ত্রণািয় 
 াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 

জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 
সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 

লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িনডনরাপি িন্ত্রণািয় পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িনডনরাপি িন্ত্রণািয়  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় তথয িন্ত্রণািয় পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় তথয িন্ত্রণািয়  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় গৃহায়ন ও  ণপূর্ত িন্ত্রণািয় পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় গৃহায়ন ও  ণপূর্ত িন্ত্রণািয়  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্র অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িস্ত্র ও পাে িন্ত্রণািয় পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িস্ত্র ও পাে িন্ত্রণািয়  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িাক ও কেডিট া াট া  পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় িাক ও কেডিট া াট া   াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় করিপথ িন্ত্রণািয় পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় করিপথ িন্ত্রণািয়  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
 

লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 
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প্ররতষ্ঠাকনর 
যরি 

প্ররতষ্ঠাকনর নাম সংরিষ্ট  র্মসম্পাদন 
সূি  

উি প্ররতষ্ঠাকনর রন ট সংরিষ্ট 
মন্ত্রিালয়/রবিাকগর প্রতোরশত সহায়তা 

প্রতোশার স ৌরি তা প্রতোশা পূরি না হকল 
সম্ভাবে প্রিাব 

মন্ত্রিালয় দ্যকর্যাগ বেবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রািালয় পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

মন্ত্রিালয় দ্যকর্যাগ বেবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রািালয়  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

রিপার্টকমন্ট মহামানে সুরপ্রমক ার্ট পাওনা রহসাব রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

রিপার্টকমন্ট মহামানে সুরপ্রমক ার্ট  াকল শন রবল সররশও রনর্ধাররত সমকয় মারস  রবল পররকশায  রা 
জনস্বার্থ ও স্পর্শ াতর রবযায় বক য়া থ্া কলও সহকজ 

সংক াগ রবরিন্ন  রা  ায় না 
লক্ষেমাত্রা অরর্জত হকব না। 

 


